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Abstract 

The purpose of this dissertation is to describe and analyze how the Soviet Union 

attempted to win the sympathies of the Swedish population during the period 1945-

1958 through the All-Union Society for Cultural Relations with Foreign Countries 

(VOKS) and the Sweden-Soviet Union Societies. The dissertation includes the 

central Soviet decision-making apparatus’ general formulation of strategy and what 

means were to be used to win the sympathies of populations in other countries. 

Concerning VOKS’s work targeting Sweden, this dissertation examines the general 

strategies and means used in practice. This dissertation links these activities with 

realism which serves as an analytical framework. Realism focuses states seeking 

their security in the international system. Security is considered achievable through 

strategies for using different means of force, in this case, diplomacy and its sub-

instruments in the form of soft power and public diplomacy.  

Immediately after World War II, VOKS was seen by the Soviets as a tool for 

countering American and British propaganda. VOKS’s reorganization in the early 

1950s led to more country-specific activities. Increasingly in the 1950s VOKS 

sought out partners from outside organizations associated with national communist 

parties. This strategy aimed to optimally convey the message and to popularize the 

Soviet Union. This also led to a decline in VOKS’s importance. VOKS during the 

period 1945-1958 can be viewed as a collaborative project between the state and the 

party.  The Soviet Union, through VOKS, used the Sweden-USSR Society to 

popularize the country among the Swedish public. VOKS took increasingly greater 

control over the societies’ activities, which were reviewed and approved by the 

Soviet Embassy in Stockholm and VOKS in Moscow. To develop these societies, 

VOKS increased its efforts to influence the Communist Party of Sweden (SKP) to 

take part in the societies’ activities. At the suggestion of VOKS in Moscow, the 

local Sweden-USSR societies formed a national organization in the autumn of 1950 

called the Sweden-Soviet Union Federation. After 1953, VOKS’s interest intensified 

in implementing and developing cultural collaborations with other actors in addition 

to the societies. Near the end of VOKS’s existence, representatives from the Soviet 

Embassy and VOKS tried to establish an intergovernmental cultural agreement with 

Sweden. However, no such agreement was ever signed. The Soviet Union continued 

to channel most of its public diplomacy toward Sweden through the societies. 
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Förord 

För fem år sedan satt jag som mastersstudent i arkivet i Petrozavodsk och 
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En stor tacksamhet känner jag till mina föräldrar Hjördis och Sture 

som alltid har stöttat och uppmuntrat mig. Och till Alena, som visat 

förståelse över mitt dygnetruntjobb och mina långa vistelser borta från 
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Kapitel 1. Inledning  

I början av 1946 diskuterades i Moskva Sveriges position mellan de 

framväxande stormaktsblocken. Folkkommissarien för utrikes ärenden, 

Vjatjeslav Molotov, hade mottagit ett meddelande från Ilja Tjernysjev vid 

den sovjetiska legationen i Stockholm, där denne varnat för att USA:s och 

Storbritanniens ökade militära kontakter med Sverige på sikt var ett hot mot 

Sovjetunionen. Han menade att västmakterna i händelse av krig skulle kunna 

komma att använda Sverige som ”ett militärt uppmarschområde”.
1
 Tidigare 

hade Tjernysjev även konstaterat en ökad amerikansk och brittisk kulturell 

aktivitet i Sverige.
2
 Därför gjorde han Molotov också uppmärksam på att 

passivitet från sovjetisk sida på det ideologiska planet kunde öka risken för 

att Sverige skulle bli ”en kommersiell vasall” åt västmakterna.
3
 Sovjet-

unionen borde enligt Tjernysjev motverka en sådan utveckling. Men hur 

skulle detta göras? 

Det kalla kriget utkämpades inom flera olika områden. Det var bland 

annat en militär kapprustning, ett underrättelse- och propagandakrig. Det 

kalla krigets inledningsskede var också startpunkten för en period där flera 

länder mer aktivt än tidigare försökte vinna sympatier hos befolkningar i 

andra länder. Målsättningen i kampen om människors ”hjärtan och sinnen” 

var att främja det egna landets säkerhet och internationella politiska 

intressen.
4
 För att uppnå detta behövdes strategier som brukar anses vara 

”(l)änken mellan mål och medel”.
5
 Ländernas medel är exempelvis 

militärmakt och diplomati. En del i det senare är så kallad mjuk makt. Med 

mjuk makt avses maktutövning som baseras på attraktionskraften i ett lands 

resurser i form av ideologiska ideal, politik och kultur.
6 

När den mjuka 

                                                             
1 Bo Petersson, Med Moskvas ögon: bedömningar av svensk utrikespolitik under Stalin och 

Chrusjtjov (Stockholm 1994) s. 43, se även s. 44–45. 
2 Maxim Korobochkin,”Soviet views on Sweden’s neutrality and foreign policy, 1945–50”, i 

Helene Carlbäck & Karl Molin (red.), Peaceful coexistence? Soviet Union and Sweden in the 

Khrushev era (Huddinge 2010) s. 90–95. 
3 Petersson (1994) s. 43. 
4 Se under rubrikerna tidigare forskning och teoretiska perspektiv och exempelvis Ulf Bjereld, 

Alf W. Johansson och Karl Molin, Sveriges säkerhet och världens fred: Svensk utrikespolitik 

under kalla kriget (Stockholm 2008) s. 41. 
5 Magnus Petersson, ”Brödrafolkens väl”: Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer 1949–

1969 (Stockholm 2003) s. 14. 
6
 Joseph Nye,”Soft power and American foreign policy”, Political Science Quarterly, vol. 

119, nr. 2 (2004), s. 256; Eytan Gilboa, ”Searching for a theory of public diplomacy”, Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, vol. 616 (2008) s. 61. 
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maktens resurser kommuniceras från ett land till ett annat lands befolkning 

är ett av de viktigaste medlen offentlig diplomati.
7
  

I Sovjetunionens offentliga diplomati var Allunionella sällskapet för 

kulturella kontakter med utlandet (VOKS) att betrakta som ”nyckel-

institutionen”.
8
 Ursprunget till VOKS fanns i de sovjetiska organisationer 

som i samband med inbördeskriget och hungersnöden efter första världs-

kriget organiserade internationella hjälpinsatser till landet. Samtidigt som 

hjälpbehovet minskade insåg de sovjetiska makthavarna betydelsen av 

offentlig diplomati, bland annat eftersom många länder brutit sina 

traditionella diplomatiska kontakter med Sovjetunionen till följd av den 

ryska revolutionen 1917.
9
  

VOKS bildades 1925 och övertog de redan etablerade internationella 

kontakterna från hjälporganisationerna samtidigt som VOKS stärktes 

organisatoriskt i syfte att skapa och upprätthålla internationella 

kulturutbyten, sprida information om Sovjetunionen och utvidga landets 

kontaktytor utomlands.
10

 Under 1930-talet ansvarade VOKS för de 

delegationsresor till Sovjetunionen som företogs av främst vänster-

intellektuella från Europa och Nordamerika. Efter andra världskriget 

bildades i flera länder organisationer med syfte att aktivt och organiserat 

kommunicera med utländska befolkningar och popularisera det egna landet. 

Bakgrunden var det kalla krigets skärpta internationella motsättningar. I 

                                                             
7 Nicholas J. Cull, The Cold War and the United States Information agency: America 

propaganda and public diplomacy 1945–1989 (Cambridge 2008); Jan Melissen, Wielding 

Soft power: The new public diplomacy (Haag 2005b) s. 3. 
8 Michael David-Fox, Showcasing the great experiment: Cultural diplomacy and western 

visitors to the Soviet Union 1921–1941 (Oxford 2012) s. 5. 
9 Ingunn Rotihaug, ”For fred оg vеnnskap mellom folkene”: Sambandet Norge-Sovjetunionen 

1945–1970 (Oslo 2000); David-Fox (2012) kap. 1. Namnfrågan är krånglig och 

benämningarna används sällan konsekvent. Med viss förenkling (bortsett från 

officiellt/inofficiellt och vissa längre benämningar) hette landet fram till ryska revolutionen 

1917 Ryssland. Mellan 1917 och 1922 gick landet under benämningen Sovjetryssland, 

RSFSR. I litteraturen om de inledande åren efter 1917 används också benämningen Ryssland 

(alltså utan prefixet Sovjet). År 1922 bildades Sovjetunionen, SSSR. Sovjetunionen bestod av 

rådsrepubliker där en av dessa var Ryssland. I engelsk litteratur används ofta (Soviet) Russia 

när Sovjetunionen avses. Jag har följt hänvisad författares val i fråga om benämning. Se 

Charlotte Tornbjer, ”Att resa till framtiden? Svenska resenärers föreställningar om kvinnan 

och familjen i Sovjetunionen” i Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson (red.), Rysk spegel 

Svenska berättelser om Sovjetunionen – och om Sverige (Lund 2008); Antti Laine, ”Rise and 

fall of the Soviet Karelia: Continuity and change in the 20th century Russia” i Antti Laine & 

Mikko Ylikangas (red.), Rise and fall of the Soviet Karelia: Power and people (Helsingfors 

2002) s. 9–10; Markku Kangaspuro, ”Russian patriots and red fennomans” i Antti Laine & 

Mikko Ylikangas (red.), Rise and fall of the Soviet Karelia: Power and people (Helsingfors 

2002) s. 25–33. 
10 David-Fox (2012) kap. 1.  
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Sovjetunionen var det VOKS som fick uppgiften att försöka påverka 

befolkningar i andra länder och föra fram de sovjetiska mjuka 

maktresurserna genom offentlig diplomati.
11

  

VOKS arbete i Sverige kom efter andra världskriget främst att 

kanaliseras genom sällskapen Sverige-Sovjetunionen. Detta var 

självständiga medlemsstyrda sällskap i Göteborg, Malmö, Gävle och 

Norrköping samt i Stockholm. Sällskapet i Stockholm, det första, största och 

länge helt dominerande i Sverige, bildades 1935 och hette Sällskapet för 

främjandet av kulturella och vetenskapliga förbindelser mellan Sverige och 

Sovjetunionen. Fem år senare byttes ”vetenskapliga” ut mot ”ekonomiska”, 

vilket illustrerar den vikt som lades vid främjandet av handeln länderna 

emellan. År 1950 samlades alla lokala sällskap i Förbundet för främjande av 

kulturella och ekonomiska förbindelser med Sovjetunionen, då ökningen av 

antalet sällskap ansågs kräva en ny organisationsstruktur. Stockholms-

sällskapet hade en mycket stark ställning i förbundet. Efter 1950 bildades 

ännu fler lokalsällskap och vid 1950-talets mitt fanns omkring 40 stycken. 

I tillbakablickande jubileumsskrifter – en rörande sällskapet i 

Stockholm (publicerad 1950) och en om förbundet (publicerad 1985) – 

beskrivs hur Stockholmssällskapet startades på initiativ av några engagerade 

forskare, bland annat professor Wilhelm Palmær. Han och några andra 

kemister, däribland den svenske nobelpristagaren och professorn The 

Swedberg, hade närvarat vid en ”kemisk kongress” i Leningrad 1934 och 

tyckt sig se ett behov av organiserat samarbete mellan vetenskapsmän i 

Sverige och Sovjetunionen. Efter hemkomsten till Sverige ”visade [det] sig 

att man i både intellektuella, konstnärliga och industriella kretsar var varmt 

intresserad av saken och på inbjudan av Sovjetunionens minister i Sverige, 

madame Alexandra Kollontaj, samt professor Palmær sammanträdde ett 

trettiotal stiftare i Rosenbads festvåning den 4 mars 1935”. Bland dessa 

fanns många individer med hög social status: riksdagsmän, ledande 

industrimän och författare och personer med akademiska titlar.  Några av 

dessa kom senare att utgöra den första styrelsen, under ledning av 

ordförande Palmær och vice ordförande doktor Ada Nilsson.
12

  

I jubileumsskrifterna, som baseras på verksamhetsberättelser, och 

torde spegla hur Stockholmssällskapet/förbundet i sin samtid ville uppfattas 

                                                             
11

 David-Fox (2012); Louis Nemzer, ”The Soviet Friendship Societies”, The public opinion 

quarterly, vol. 13, no. 2 (1949); V. Pechatnov,”Exercise in frustration: Soviet Foreign 

Propaganda in the early Cold War, 1945–47”, Cold War history vol. 11, nr. 2 (2001). 
12 Eva Palmær Femton års verksamhet 1935–1950: Sällskapet för främjande av kulturella och 

ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Sovjetunionen (1950) s. 3. 
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utåt – självbilden så att säga – framstår sällskapen, och förbundet (fr.o.m. 

1950), som en ytterst opolitisk och respektabel organisation. Begrepp som 

politik, politisk ideologi, internationell politik (förutom då de tangerade 

värnandet av världsfreden) etc. undveks nogsamt i jubileumsskrifterna. 

Sveriges kommunistiska parti (SKP) nämns överhuvudtaget inte och VOKS 

beskrivs som en värdefull sovjetisk samarbetspartner utan varje slags 

inflytande över sällskapens/förbundets verksamhet.
13

  

 I de sammankomster som anordnades framhölls särskilt svenska 

prominenta personers närvaro och ännu hellre om de hade förtroende-

uppdrag i sällskapet/förbundet. Det här gällde exempelvis  styrelseledamoten 

(Stockholmssällskapet), professor Gunnar Myrdal och att han senare utsågs 

till statsråd, vilket betonades. Denna strävan efter samhällelig respektabilitet, 

och att man var ute i ett angeläget ärende, förstärktes ytterligare av att den 

beskrivna verksamheten hade en tyngdpunkt på vetenskapliga  föreläsningar/ 

föredrag, konstnärliga utställningar och artistframträdanden. Värnandet av 

världsfreden, en viktig och framträdande tematik i Stockholmsällskapets/ 

förbundets verksamhet, beskrevs som en allmänmänsklig, humanitär uppgift 

och föga ”politisk”.
14

  

Förbundets och sällskapens respektabla och opolitiska framtoning 

påverkade inte den svenska säkerhetstjänsten som tvärtom noga följde deras 

förehanvanden. Senare tids forskning om ”SKP-komplexet” visar 

exempelvis att förbundets kongress 1952 ägde rum i lokaler med hemlig 

avlyssningsutrustning. Via olika ”meddelare” inom SKP, eller personer med 

insyn i partiet, erhölls också information om sällskapens och förbundets 

verksamhet. Bevakningen var mest intensiv under 1950-talets första år.  

I forskningen om de svensk-sovjetiska sällskapen/förbundet, som för 

övrigt har mycket blygsam omfattning (mer om denna senare), har perioden 

1944–1947 beskrivits som sällskapens ”stora blomstringstid”. Sällskapen 

erhöll enligt sina verksamhetsberättelser ekonomisk hjälp från Sovjet-

unionen, men omfattningen av den sovjetiska inblandningen i sällskapen är 

okänd. Även SKP hade kopplingar till sällskapen. Det är dock inte klarlagt 

hur SKP:s inblandning såg ut. Den tidigare forskningen har visat att det var 

en förenkling att i likhet med den svenska säkerhetstjänsten se vänsällskapen 

                                                             
13 Eva Palmær, Förbundet Sverige-Sovjetunionen 50 år: För vänskap mellan Sverige och 

Sovjetunionen (1985). 
14 Världsfredens säkrande kopplades till mellanmänsklig kommunikation, inte minst genom 

kommunicerande och erfarenhetsutbyte i ämnen där samsyn förelåg (eller förmodades finnas, 

exempelvis rörande klassisk konst och litteratur), då det antogs lägga grunden för förståelse 

och fredliga konfliktlösningar. Se Palmær (1985); Palmær (1950). 



 

5 

såsom ”täckorganisationer som fungerade som täckmantel för kommunistisk 

politik och som försökte manipulera den svenska allmänheten”. Istället för 

täckorganisation har begreppet frontorganisation använts i beskrivningar av 

vänsällskapen.
15

  

 

Syfte och frågeställningar   

Syftet med avhandlingen är att beskriva och analysera hur Sovjetunionen, 

genom organisationerna VOKS och sällskapen Sverige-Sovjetunionen, åren 

1945–1958 försökte vinna sympatier hos den svenska befolkningen. Här 

uppmärksammas även VOKS verksamhet i Moskva i mer generella termer, 

då organisationens verksamhet var riktad mot många länder runt om i 

världen. Detta inkluderar den centrala sovjetiska beslutsapparatens strategi-

formulerande och vilka medel som skulle användas för att vinna sympatier 

hos befolkningar i andra länder.  

 

 Vilka uppgifter, mål och syften formulerades för VOKS? 

 Vilken position hade VOKS inom den sovjetiska byråkratiska 

strukturen?  

  

I Sovjetunionens och VOKS arbete gentemot Sverige undersöks de generella 

strategierna och medlen i praktiken. Detta inkluderar främst VOKS arbete 

gentemot sällskapen Sverige-Sovjetunionen, men även andra politiska och 

icke-politiska organisationer och aktörer i Sverige. Agerandet sätts dessutom 

i relation till den svenska inrikes- och säkerhetspolitiken och de sovjetisk-

svenska relationerna.  

 

 Hur arbetade VOKS i Sverige och hur förändrades arbetet över tid?   

 Vilka överväganden gjordes och vilka diskussioner fördes inom 

VOKS angående arbetet i Sverige?  

 I vilken utsträckning, och hur, involverades SKP i VOKS och 

sällskapens verksamhet? 

 

                                                             
15 Rikets säkerhet och den personliga integriteten: De svenska säkerhetstjänsternas 

författningsskyddande verksamhet sedan år 1945. Betänkande av säkerhetstjänst-

kommissionen, SOU 2002:87 (Stockholm 2002) s. 180–181 (hädanefter SOU 2002:87); 

Övervakningen av ”SKP-komplexet”: Forskarrapport till säkerhetstjänstkommissionen, SOU 

2002:93 (Stockholm 2002) s. 59–62, citat s. 62 (hädanefter SOU 2002:93). Anledningen till 

preciseringen är enligt rapporten att organisationen rymde ett bredare spektra av både 

medlemmar och verksamhetsområden, vilka inte bara skulle förknippas med SKP. 
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Genomgående studeras hur väl det sovjetiska agerandet lyckades och vilka 

problem som uppkom både generellt och mer specifikt i arbetet gentemot 

Sverige. Det är viktigt att betona att det är det sovjetiska perspektivet som 

fokuseras. Presentationen bygger på sovjetiska bedömningar, självkritik och 

redovisningar av verksamheten.  

Kultur i olika former var en central del av VOKS och de svenska 

sällskapens verksamhet. I denna avhandling definieras kultur som ”delandet 

och överföringen av minnen, ideologi, känslor, livsstil, vetenskaps- och 

konstarbeten, och andra symboler”.
16

 I praktiken betyder detta att fokus 

riktas mot hur organisationer med ansvar att föra ut den sovjetiska kulturen – 

genom litteratur, idrottsutbyte, delegationsresor, konserter, artefakter, etc. – 

organiserades och användes för att skapa en positiv bild av Sovjetunionen 

hos den svenska befolkningen.
17

 Avhandlingens huvudaktörer är VOKS i 

Moskva, VOKS representanter i Sverige och sällskapen Sverige-Sovjet-

unionen. Andra viktiga aktörer är personal vid den sovjetiska ambassaden i 

Stockholm, och tjänstemän och politiker vid det sovjetiska Utrikes-

kommissariatet (efter mars 1946 Utrikesministeriet) och de högre 

beslutsfattande organen i Sovjetunionen. När undersökningen berör den 

högre beslutsfattande sovjetiska nivån och även strategiformulerandet riktat 

mot Sverige ska det framhållas att det inte är strategi i objektiv mening, utan 

aktörernas uppfattningar, diskussioner och beslut om strategi och medel som 

analyseras.
18

 Valet av VOKS motiveras av dess jämförelsevis omfattande 

verksamhet i fråga om offentlig diplomati och arbete riktad mot Sverige.
19

 

   

                                                             
16

 Akira Iriye, ”Culture”, Journal of American History, vol. 77, nr. 1 (1990) s. 100. Min 

användning följer alltså Rósa Magnúsdóttir, Keeping up appearances: how the soviet state 

failed to control popular attitudes toward the United States of America, 1945–1959 

(Opublicerad 2006) s. 12 som också har Iriyes definition som utgångspunkt för kultur.  
17 Jmf. Nikolas Glover, National relations: public diplomacy, national identity and the 

Swedish Institute 1945–1970 (Lund 2011) s. 11–13; Magnusdóttir (2006) s. 17. 
18 Petersson (2003) s. 22 med hänvisning till Wilhelm Agrell, ”Strategisk förändring och 

svensk-sovjetiska konflikter i Östersjöområdet efter 1945”, Scandia, vol. 51, nr. 1 (1985). 
19

 För en översikt över andra sovjetiska organisationer som hade kontakter med utlandet. se 

Sylvia R. Margulies, The pilgrimage to Russia: The Soviet Union and the treatment of 

foreigners: 1924–1937 (Madison 1968). Den kanske mest kända organisationen i det här 

sammanhanget är Intourist. För en utmärkt undersökning om Intourist från sovjetiskt 

perspektiv se I. Sjnajdgen, Ideologitjeskie aspekty raboty s inostrannymi turistami v SSSR: 

vtoraja polovina 1950-ch – pervaja polovina 1980-ch gg. (opublicerad 2004), som visar att 

mottagandet av och synen på turisterna skiftade beroende på nationalitet.  
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Tidsavgränsningar och avhandlingens disposition 

Avhandlingens tidsmässiga avgränsningar baseras på sovjetiska inrikes- och 

utrikespolitiska förhållanden.
20

 Undersökningens startår 1945 motiveras med 

att andra världskriget avslutats och att en delvis ny sovjetisk politik 

inleddes.
21

 Även VOKS verksamhet och inriktning kom vid denna tidpunkt 

att anta en annan karaktär.
22

 Undersökningens slutår 1958 motiveras med att 

VOKS detta år upphörde som organisation.  

Avhandlingen inleds med en redovisning av tidigare forskning. 

Därefter behandlas avhandlingens teoretiska perspektiv, metodologiska 

utgångspunkter och källmaterial. Efter en bakgrundsbeskrivning av VOKS i 

inledningen av kapitel två följer en undersökning av de beslut som togs 

rörande VOKS och hur VOKS utvecklades 1945–1958. Kapitlet rör sig på 

en generell sovjetisk nivå i fråga om strategiformulering och vilka medel 

som skulle användas för att vinna sympatier hos befolkningar utomlands. 

Kapitel tre inleds med en bakgrundsbeskrivning av den svenska politiska 

utvecklingen 1945–1947 som kompletteras med forskning från ett sovjetiskt 

perspektiv. Här behandlas även VOKS skrivelser om de mellanstatliga 

relationerna och om situationen i Sverige. Därefter undersöks det sovjetiska 

agerandet gentemot Sverige med fokus på VOKS och sällskapen Sverige-

Sovjetunionen 1945–1947. I kapitel fyra (1948–1952) och fem (1953–1958) 

förs undersökningen tidsmässigt framåt, men följer samma mönster. 

Periodiseringen är knuten till förändringar i den sovjetiska inrikespolitiken 

och VOKS arbete i Sverige. I kapitel sex presenteras och diskuteras 

slutsatserna tillsammans med en återkoppling till de teoretiska perspektiven 

och tidigare forskning.  

   

Tidigare forskning  

Presentationen av tidigare forskning rör i huvudsak den som behandlat 

Sovjetunionens offentliga diplomati, VOKS och vänsällskap.
23

 Dessutom 

redovisas tidigare forskning om relationerna mellan Sovjetunionen och 

                                                             
20 När relationerna analyserats från svenskt perspektiv har olika tidsramar använts. Se 

exempelvis Magnus Petersson ”Svensk-sovjetisk säkerhetspolitiska relationer 1945–1960” i 

Kent Zetterberg (red.), Att skåda Sovjetunionen i vitögat: Sex studier kring svenska relationer 

till Sovjetunionen under det kalla kriget (Stockholm 2004) s. 19 
21 Rotihaug (2000) s. 27 med hänvisning till Vladislav Zubok & Constantine Pleshakov, 

Inside the Kremlin´s Cold War: From Stalin to Khrushchev (Harward 1996) och Vojtech 

Mastny, The Cold War and Soviet insecurity (Oxford 1996). 
22 Nemzer (1949) s. 274–275 
23 Den mer vedertagna benämningen vänskapsförbund har valts bort för att undvika förvirring 

då de olika sällskapen Sverige-Sovjetunionen alltså blev ett förbund först 1950.  
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Sverige som också inkluderar Sovjetunionen och SKP. Syftet är att placera in 

avhandlingen i ett säkerhetspolitiskt och mellanstatligt sammanhang.  

 

Sovjetunionens offentliga diplomati, VOKS och vänsällskap 

Forskningen om det kalla kriget var länge i huvudsak inriktad på de båda 

supermakternas militära säkerhetspolitik
24

 och på att utreda vem som hade 

huvudansvaret för krigets uppkomst. Vissa forskare lade skulden på 

Sovjetunionen och dess militära expansionism, medan andra anklagade USA 

och dess aggressiva sökande efter marknader.
25

 På senare tid har en rad 

undersökningar tillkommit som behandlar kulturen och den offentliga 

diplomatins olika former. I dessa beskrivs det kalla kriget som en kamp om 

”hjärtan och sinnen”.
26

 Forskningen har alltså gått från att främst behandla 

det kalla kriget som ett bipolärt öst-väst makt- och militärpolitiskt narrativ 

till att också inkludera sociala, intellektuella och kulturella perspektiv.
27

 En 

uppdelning kan göras mellan å ena sidan studier av USA och dess kulturella 

institutioner och användandet av offentlig diplomati,
28

 och å andra sidan de 

som studerat de sovjetiska motsvarigheterna.
29

 I kvantitativt hänseende 

                                                             
24 Patrick Major & Rana Mitter, ”East is East and West is West? Towards a comparative 

socio-cultural history of the Cold War” i Patrick Major & Rana Mitter (red.), Across the 

blocs: Cold war cultural and social history (London 2004) s. 2. 
25 Nigel Gould-Davies, ”Rethinking the role of ideology in international politics during the 

Cold War”, Journal of Cold War studies, nr. 1 (1999), s. 94–95; Bjereld, Johansson och 

Molin (2008) s. 57–59. 
26 Se Kenneth Osgood, ”Hearts and minds: The unconventional Cold War” Journal of Cold 

War studies, vol. 4, nr. 2 (2002); Nigel Gould-Davies, ”The logic of Soviet Cultural 

Diplomacy”, Diplomatic History, vol. 27, nr. 2 (2003) s. 197. 
27 Giles Scott-Smith, Joes Segal, ”Divided dreamworlds? The cultural Cold War in East and 

West” i Peter Romijn, Giles Scott-Smith & Joes Segal, (red.), Divided dreamworlds? The 

cultural Cold War in East and West (Amsterdam 2012) s. 3; Bjereld, Johansson och Molin, 

(2008) s. 53–56. 
28 Walter L. Hixson, W. Parting the Curtain: Propaganda, culture, and the Cold War, 1945–

1961 (New York 1998); Laura Belmonte, Selling the American way: U.S. propaganda and 

the Cold War (Philadelfia 2008); Cull (2008); Jarol Manhein, Strategic public diplomacy and 

American foreign policy (New York 1994); James Pamment, The limits of the new public 

diplomacy: Strategic communication and evaluation at the U.S. State Department, Foreign 

and Commonwealth Office, British Council, Swedish Foreign Ministry and Swedish Institute 

(Stockholm 2011); Wilson P. Dizard, Inventing public diplomacy: The story of the U.S. 

Information Agency (Boulder 2004); William Rugh, ”The case of soft power” i Philip M. Seib 

(red.), Toward a new public diplomacy: Redirecting U.S. Foreign Policy (New York 2009). 

För mellankrigstiden se David-Fox (2012); Michael David-Fox, “From Illusory ‘Society’ to 

Intellectual ‘Public’: VOKS, International travel and Party-Intelligentsia relations”, 

Contemporary European History, vol. 2, nr. 1 (2002). 
29 Nemzer (1949); Frederick Barghoorn, The Soviet cultural offensive: the role of cultural 

diplomacy in Soviet foreign policy (Princeton 1960); J. D. Parks, Culture, conflict, and 

coexistence: American-Soviet cultural relations, 1917-1958 (Jefferson 1983). 
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dominerar de förstnämnda stort.
30

 Först helt nyligen har forskningen utanför 

stormakternas nationella ramar initierats vilket vidgat perspektiven. Exempel 

på det senare är historikern Irina Aggeevas undersökning om hur VOKS 

arbete förändrades gentemot Kanada under 1950-talet.
31

 VOKS har också 

studerats i undersökningar om de sovjetisk-norska, sovjetisk-danska, 

sovjetisk-kinesiska, sovjetisk-mexikanska och sovjetisk-italienska relation-

erna.
32

 Gemensamt för dessa undersökningar är att utvecklingen av de 

kulturella relationerna mellan Sovjetunionen och det specifika landet 

analyserats i relation till det kalla krigets utveckling i allmänhet och de 

bilaterala relationerna i synnerhet. Generellt konstateras att de kulturella 

relationerna mellan Sovjetunionen och de olika länderna följde den politiska 

konjunkturen och alltså påverkades negativt av ett försämrat politiskt klimat. 

Samtidigt menar exempelvis Rotihaug att de sovjetiska försöken att utveckla 

de sovjetisk-norska kulturkontakterna ökade vid försämrade bilaterala 

relationer med Norge.
33

 Rotihaugs slutsats kommer att beaktas i den här 

avhandlingen eftersom frågan är om VOKS engagemang ökade eller 

minskade vid förändrade relationer, och inte om resultatet ‒ det vill säga 

kulturutbytet ‒ påverkades.   

VOKS har behandlats på en mer generell nivå i många 

undersökningar som rör det sovjetiska kulturutbytet under mellankrigstiden, 

men även i några studier som rör tiden efter 1945.
34

 Här finns exempelvis 

                                                             
30 Magnúsdóttir (2006) s. 14. 
31 Irina Aggeeva, ”Kulturnye svjazi v sovjetsko-kanadskich otnosjenijach v 1950-e – natjale 

1960-ch godov. Po archivnym materialam”, Novaja i novejsjaja istorija, nr. 6 (2009). 

Ytterligare en undersökning om VOKS och det kanadensiska vänsällskapet är Jennifer 

Andersons opublicerade avhandling Propaganda and persuasion in the Cold War: The 

Canadian Soviet Friendship society, 1949–1960 (2008) som jag tyvärr inte lyckats få tag på. 
32 Rotihaug (2000); Kim Frederichsen, ”Soviet cultural diplomacy in Denmark during the 

Cold War: The case of the society for Cooperation between Denmark and the Soviet Union” i 

Olaf Mertelsmann & Kaarel Piirimäe (red.), The Baltic Sea Region and the Cold War 

(Frankfurt am Main 2012); P. A. Kalasjnikov, Sovetsko-Kitajskie kulturnye otnisjenija: 1949–

1964 gg., (Avtoreferat för licentiatavhandling) (opublicerad 2010); I. T. Tjekova, Stanovlenie 

I razvitie rossijsko-meksikanskich kulturnyxh svjazej (1890–1968 gg.) (Avtoreferat för 

licentiatavhandling) (opublicerad 2007); G. E. Gigolaev, Ot konfrontatsii k sotrudnihestvu. 

Italija vo vnesjnej politike Sovetskogo Sojuza: 1953–1964 gg. (opublicerad 2008). 
33 Rotihaug (2000). En sådan slutsats förs också fram angående de sovjetisk-italienska 

relationerna av Gigolaev (2008). Se också Andreas Linderoth, Kampen för erkännande: 

DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972 (Lund 2002). 
34 För perioden mellan de båda världskrigen finns en bredare forskning om Sovjetunionens 

offentliga diplomati. Stor uppmärksamhet har ägnats de olika resor främst vänster-

intellektuella företog till Sovjetunionen och hur resenärerna bidrog till att sprida den 

sovjetiska ideologin, se Margulies (1968); Ludmila Stern, Western intellectuals and the Soviet 

Union, 1920-40: from Red Square to the Left Bank (London 2007); Paul Hollander, Political 

pilgrims: Travels of Western intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba, 1928–1978 
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Frederick C. Barghoorns klassiska studie från 1960 om den sovjetiska 

kulturella diplomatin.
35

 En av de mer problematiserande undersökningarna 

om VOKS och den sovjetiska offentliga diplomatin har gjorts av statsvetaren 

Nigel Gould-Davies. Enligt Gould-Davies var de ideologiska motsättning-

arna av grundläggande betydelse för det kalla krigets uppkomst och 

utveckling. Gould-Davies menar att supermakternas utrikespolitiska 

agerande syftade till en expansion av det egna inhemska politiska systemet 

utomlands för att vinna fördelar på den internationella arenan och garantera 

den egna statens säkerhet.
36

 Gould-Davies beskriver det kalla kriget som ett 

tvåfrontskrig, där en front handlade om de båda supermakternas försök att 

genom överföring av idéer försvaga den andre ideologiskt. Det här fortgick 

fram till 1970-talet då den andra fronten ökade i betydelse. Nu gällde det 

enligt Gould-Davies för supermakterna att använda bland annat kulturella 

medel i tredje världen och områden som ännu inte valt sida för att öka sin 

makt och stärka sin position.
37

  

Historikern Rósa Magnúsdóttirs studie behandlar perioden efter andra 

världskriget och Sovjetunionens offentliga diplomati samt VOKS. 

Magnúsdóttir studerar bilden av USA i Sovjetunionen och menar att de 

sovjetiska myndigheterna under det kalla kriget tog stor hänsyn till USA:s 

offentliga diplomati och propaganda. Betydande ansträngningar gjordes av 

sovjetiska myndigheter för att begränsa och kontrollera bilden av USA i 

Sovjetunionen. Enligt Magnúsdóttir var de sovjetiska ansträngningarna en 

del av en större global strategi rörande den sovjetiska socialismen och den 

amerikanska kapitalismen. ”Both in reacting to American propaganda and in 

representing Soviet socialism, perceptions of America and reactions to them 

played a key role in Soviet strategies on how to fight the Soviet-American 

propaganda war of the postwar Stalin years.”
38

  

                                                                                                                                               
(New York 1981); A. Golubev & V. Nevezjin, ”VOKS v 1930–1940-e gody”, Minuvsjee 

istoritjeskij almanach 14 (Moskva 1993).  
35 Barghoorn (1960). Barghoorn var tidigare amerikansk kulturattaché i Moskva och senare 

professor i statskunskap. Hos Barghoorn anses kulturell diplomati endast förekomma hos 

diktaturer medan USA och Storbritannien stödde kulturutbyte och inte använde sig av 

kulturell diplomati. Barghoorns förståelse av begreppet – som har utvecklats sedan hans bok 

publicerades – bär spår av hans politiska åsikter vilket skymmer problematiseringen och 

analysen. För en diskussion om kulturell diplomati och andra delar av offentlig diplomati, se 

avsnittet teoretiska perspektiv. 
36 Gould-Davies (1999). 
37 Gould-Davies (2003). 
38 Magnúsdóttir (2006) s. 102–103. En av Magnúsdóttirs viktigaste slutsatser som ligger 

utanför den här avhandlingen är att den anti-amerikanska mytbildningen skapades och 

underhölls av sovjetiska myndigheter, kulturpersonligheter och organisationer, samtidigt som 

en sovjetisk kontra-myt om USA reproducerades. 
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I historikern David Cautes studie granskas ingående VOKS och den 

sovjetiska propaganda- och kulturanvändningen av bland annat teater, balett, 

film och musik. Caute menar att Sovjetunionen hamnade i ett ideologiskt 

och kulturellt underläge i samband med det kalla krigets utbrott. Enligt 

Caute var orsaken till underläget ‒ trots framgångar inom många områden ‒ 

Sovjetunionens rädsla för att tillåta frihet (skapande- och yttrandefrihet) i 

kulturkampen.
39

 Historikern Vladimir Pechatnov är ytterligare en som tar ett 

helhetsgrepp på den sovjetiska offentliga diplomatin. Han har studerat 

relationerna mellan de högre politiska besluten och den offentlig 

diplomatin.
40

 Pechatnov undersökning sträcker sig bara fram till 1947. Av 

detta skäl framgår inte ‒ trots att flera delstudier berör VOKS ‒ hur 

diskussionerna fördes i de beslutsfattande organen om vilka mål och syften 

organisationen hade efter 1947. Föreliggande undersökning ser mer specifikt 

på just VOKS och fortsätter studien av de beslutsfattande organens 

användande av VOKS fram till dess att organisationen upphörde 1958. De 

beslutsfattande organens uppgiftsbeskrivningar för VOKS – som en del av 

den sovjetiska offentliga diplomatin – ger även insyn i den offentliga 

diplomatins ”sovjetiska verkstad”. Det vill säga; hur Sovjetunionen gick från 

teori till praktik, från de högre beslutsfattande organen till realiserandet av 

besluten via VOKS.  

I de mer länderspecifika undersökningarna, som nämndes tidigare, har 

olika sovjetiska vänsällskap inkluderats. I Sverige fanns efter andra 

världskriget en rad olika vänskapsförbund utöver sällskapen Sverige-

Sovjetunionen. Dessa förbund knöts till Kina, Bulgarien, Albanien, Kuba, 

Polen, Rumänien, Tjeckoslovakien, Vietnam och Tyska demokratiska 

republiken (DDR).
41

 Det sistnämnda vänskapsförbundet har undersökts av 

bland andra historikern Anders Linderoth som menar att det svensk-östtyska 

vänsällskapet framförallt användes av DDR när de traditionella politiska 

kontaktvägarna, som diplomati, var stängda. Det svensk-östtyska sällskapet 

var en del av DDR:s offentliga diplomati som syftade till att påverka den 

svenska allmänheten, och ytterst den svenska regeringen. Målet var 

nationellt erkännande och att få till stånd mellanstatliga avtal. 

Ansträngningar gjordes inom en rad områden och alla möjligheter till att 

utveckla kontakterna utnyttjades. I Sverige var den viktigaste samarbets-

partnern vänskapsföreningen Förbundet Sverige-DDR som grundades 1956. 

                                                             
39 David Caute, The dancer defects: The struggle for cultural supremacy during the Cold War 

(Oxford 2003) s. 1–2. 
40 Pechatnov (2001) s. 1–27. 
41 SOU 2002:93 s. 60. 
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Förbundet Sverige-DDR levde dock inte upp till de östtyska 

förväntningarna. Ointresset från den svenska allmänheten i fråga om 

kulturutbyte med DDR sågs från östtysk sida som ett problem då de 

kulturella aktiviteterna skulle skapa en positiv opinion för landet och 

resultera i ett diplomatiskt erkännande.
42

 Sveriges diplomatiska erkännande 

av Östtyskland gjordes 1972. Samma organisation har också undersökts av 

Birgitta Almgren som visat på de kulturella relationerna mellan DDR och 

Sverige under det kalla kriget.
43

   

Det finns ingen utförlig forskning om de svensk-sovjetiska sällskapen 

för perioden efter 1945. Enligt historikern Lars Björlin ökade dock 

sällskapen i betydelse efter andra världskriget.
44

 Han menar också att det var 

1946 som VOKS blev ett viktigt politiskt instrument gentemot Sverige, 

vilket kopplas till omorganiseringen av All-unionella kommunistpartiets 

(bolsjevikerna) (VKP(b)):s internationella avdelning 1946.
45

  

Björlins uppfattning om sällskapens ökade betydelse efter andra 

världskriget delas av historikern M. Volden som behandlar sällskapen/ 

Förbundet Sverige-Sovjetunionen och samarbetsorganisationerna på den 

sovjetiska sidan under 1960- och 1970-talen. Volden driver tesen att 

organisationerna från 1970-talet och framåt involverades i kulturutbyten som 

utgick från officiella kulturella och vetenskapliga samarbetsavtal mellan 

Sovjetunionen och Sverige.
46

 Förutom Voldens artikel består forskningen om 

sällskapen/Förbundet Sverige-Sovjetunionen för perioden efter 1945 av 

några sidor i två SOU-betänkanden publicerade 2002. Redogörelserna är 

allmänt hållna med ytterst få källhänvisningar. Enligt ett av betänkandena 

”expanderade Samfundet snabbt” efter andra världskrigets slut då personer 

med borgerliga åsikter anslöt sig. Många av dessa lämnade dock 

organisationen i slutet av 1940-talet. Anledningen tycks ha varit att 

organisationen ”efter hand [fick] en alltmer kommunistisk prägel”. 

Medlemskåren uppgick i mitten av 1950-talet enligt betänkandet till ca 

                                                             
42 Linderoth (2002). 
43 Birgitta Almgren, Inte bara Stasi: Relationer Sverige-DDR 1949–1990 (Stockholm 2009). 

Se också Birgitta Almgren, Inte bara spioner: Stasiinfiltration i Sverige under kalla kriget 

(Stockholm 2011).  
44 Björlin (2003). Se dock Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 53. 
45 Lars Björlin, ”Om svensk och rysk kommunism” i Mari Gerdin & Kjell Östberg (red.), Hur 

rysk är den svenska kommunismen: fyra bidrag om kommunism, nationalism och etnicitet 

(Huddinge 2006) s. 20. 
46 M. Volden, ”Kulturnye svjazy SSSR i Shvetsija 1930–1984”, Severnaja Evropa: Problemy 

novejshej istorii. Sbornik nautjnich trudov (Moskva 1988) s. 63–64. Volden tycks ha haft 

tillgång till material i olika arkiv i både Sverige och Sovjetunionen, men tyvärr redogör han 

för ytterst få av dessa. 
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10,000 medlemmar och bestod främst av kulturradikala personer med en 

positiv inställning till kommunismen. Verksamheten bestod främst av 

filmvisningar, föredrag och delaktighet i resor för medlemmarna till 

Sovjetunionen.
47

 I SOU 2002:93 menas att vänsällskapens administrativa del 

generellt sköttes av en person med anknytning till SKP medan ordförandena 

brukade ha anknytning till Socialdemokratiska arbetarepartiet (SAP). 

Sällskapen Sverige-Sovjetunionens verksamhet finansierades enligt 

utredningen av medlemsavgifter, biljettförsäljning till sällskapens 

arrangemang, konserter och arrangerandet av resor till Sovjetunionen. 

Dessutom mottog sällskapen direkt ekonomiskt stöd från organisationer i 

Sovjetunionen, vilket enligt utredningen skrevs ut i verksamhets-

berättelserna. Trots sällskapens uttalade ”partipolitiska obundenhet” hade 

enligt utredningen SKP nära band till Förbundet Sverige-Sovjetunionen och 

partiets arbetsutskott var delaktigt i utformandet av dess verksamhet och 

inriktning. Syftet med sällskapen/Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 

enligt utredningen att sprida information om Sovjetunionen och man 

inriktade sig på att attrahera intellektuella, socialdemokrater och borgerliga 

personer med intresse för Sovjetunionen och rysk kultur.
48

   

   

Relationerna mellan Sovjetunionen och Sverige  

Historikern Jessica Gienow-Hecht har i sin undersökning om de tysk-

amerikanska kulturella relationerna visat att analyser av politiskt präglat 

kulturutbyten bör kontextualiseras.
49

 Magnúsdóttir menar att de politiska 

aspekterna även var betydelsefulla för det sovjetisk-amerikanska kultur-

utbytet och att Gienow-Hechts slutsats ska tolkas generellt.
50

 Överfört till 

den här avhandlingen blir det viktigt att relatera kulturutbytet till den 

politiska situationen och de sovjetisk-svenska relationerna och hur dessa såg 

ut vid olika tidpunkter.  

Från svenskt perspektiv har en stor del av forskningen om svensk 

säkerhetspolitik genomförts de senaste 25 åren. Ett skäl är att de viktigaste 

dokumenten dessförinnan var sekretessbelagda. Enligt historikerna Olof 

Kronvall och Magnus Petersson som år 2012 sammanfattade denna 

                                                             
47 SOU 2002:87 s. 180–181; SOU 2002:93, s. 62. 
48 SOU 2002:93 s. 59. 
49 Jessica Gienow-Hecht, ”’How good are we?’ Culture and the Cold War” i Giles Scott-

Smith & Hans Krabbendam (red.), The cultural cold war in Western Europe, 1950–1960 

(London 2003). Se också Magnúsdóttir (2006) s. 9. 
50 Magnúsdóttir (2006) s. 9. 
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forskning, ”tvingas [de] konstatera att forskningen om [de svenska] 

relationerna med staterna inom östblocket, och i synnerhet Sovjetunionen, är 

beklagligt eftersatt och borde prioriteras”.
51

 En av de forskningsinsatser som 

Kronvall och Petersson granskat är forskningsprogrammet Sverige under 

kalla kriget (SUKK). I slutrapporten Sveriges säkerhet och världens fred tar 

författarna Ulf Bjereld, Alf W. Johansson och Karl Molin ett bredare 

perspektiv på både det kalla kriget och den svenska säkerhetspolitiken.
52

 

Inom SUKK-programmet har bland annat Stefan Ekecrantz Hemlig 

utrikespolitik och Magnus Peterssons Brödrafolkens väl tillkommit.
53

 Ett 

annat viktigt forskningsprogram är Försvaret och det kalla kriget (FOKK) 

som fokuserar den svenska säkerhetspolitiken.
54

 I de båda forsknings-

programmen har de svensk-sovjetiska relationerna belysts i artiklar och 

enskilda publikationer som dock av naturliga skäl främst uppmärksammat 

den svenska säkerhetspolitiken.
55

 Utöver SUKK och FOKK finns det ett 

antal utredningar som belyser den svenska säkerhetspolitiken under den för 

avhandlingen aktuella perioden, Nedskjutningen av DC-3an i juni 1952; Om 

kriget kommit… Förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949–

1969; och Ett diplomatiskt misslyckande: fallet Raoul Wallenberg och den 

svenska utrikesledningen.
56

 Vid sidan av utredningarna och de mer 

övergripande bidragen finns det annan forskning som också behandlar den 

svenska säkerhetspolitiken avgränsat i tid och rum. Exempel på sådan är 

Erik Noreens avhandling Brobygge eller blockbildning? och essäsamlingen 

Säkerhet och försvar.
57

  

Den ovan presenterade forskningen kommer att användas till 

bakgrundsbeskrivningarna som presenteras i kapitel tre, fyra och fem. Det är 

svårt att säga någonting generellt om den svenska säkerhetspolitiken utifrån 

                                                             
51 Olof Kronvall & Magnus Petersson, Svensk säkerhetspolitik i supermakternas skugga 

1945–1991 (Stockholm 2012) s. 8, 171–173. 
52 För en förteckning av publikationer inom SUKK se Bjereld, Johansson och Molin (2008).  
53 Petersson (2003); Stefan Ekecrants, Hemlig utrikespolitik: kalla kriget, utrikesnämnden och 

regeringen 1946-1959 (Stockholm 2003). 
54 Se http://fokk.eu/om/ (17 december 2014). 
55 Exempelvis Zetterberg (red.) (2004); Bengt Gustafsson, Det sovjetiska hotet mot Sverige 

under det kalla kriget (Stockholm 2007). 
56 Om kriget kommit… Förberedelser för mottagandet av militärt bistånd 1949-1969. 

Betänkande av Neutralitetspolitikkommissionen, SOU 1994:11; Ett diplomatiskt 

misslyckande: fallet Raoul Wallenberg och den svenska utrikesledningen. Kommissionen om 

den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg, SOU 2003:018.   
57 Erik Noreen, Brobygge eller blockbildning?: de norska och svenska utrikesledningarnas 

säkerhetspolitiska föreställningar 1945–1948 (Stockholm 1994); Säkerhet och försvar: en 

vänbok till Kent Zetterberg, Gunnar Artéus, Karl Molin och Magnus Petersson (red.),  

(Karlskrona 2005).  
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de många olika forskare och perspektiv som refererats ovan. Men en bra 

sammanfattning ges av Kronvall och Petersson där de för fram 

begreppsparen avskräckning och förtroendeskapande respektive integration 

och avskärmning. Enligt Kronvall och Petersson var den svenska säkerhets-

politiken under det kalla kriget generellt inriktad på avskärmning gentemot 

väst och förtroendeskapande gentemot öst.
58

   

Ryska forskare har hävdat att relationerna mellan Ryssland/ 

Sovjetunionen och Sverige under 1900-talet kunskapsmässigt utgjort ”en 

stor vit fläck”.
59

 Andra forskare har beskrivit den tidigare forskningen som 

alltför allmän och generell, ibland med ett väl långt tidsperspektiv samtidigt 

som fokus ofta varit på militärpolitiska maktrelationer i regionen.
60

 Av 

förståeliga skäl var det länge problematiskt att genomföra kritisk historisk 

forskning i Sovjetunionen och det är först efter arkivens öppnande i början 

av 1990-talet som forskningen intensifierats.
61

  

Statsvetaren Bo Peterssons studie från 1999 är ett tidigt exempel på 

forskning som fokuserat den sovjetiska politiken mot Sverige utifrån ett 

ryskt/sovjetiskt källmaterial. Petersson tar sin utgångspunkt i olika ”kriser” 

eller ”affärer”, som de så kallade ”Baltutlämningen”, ”Catalina-affären” och 

frågan om Raul Wallenbergs försvinnande tillsammans med den ständiga 

frågan om Sveriges alliansfrihet och förhållande till NATO. Petersson menar 

att Sovjetunionen utnyttjade sin stormaktsposition i enskilda frågor, 

samtidigt som man uppvisade en hög grad av förståelse för Sveriges 

periodvisa närmanden till väst men att Sveriges neutralitet genomgående 

ansågs vara ett ”kamouflage”.
62

  

                                                             
58 Kronvall & Petersson (2012) s. 15–16, 35–39, 174–178. För ytterligare användning av de 

båda begreppsparen se Petersson (2003). Andra viktiga bidrag till forskningen om de sovjet-

svenska relationerna som inte har samma relevans för den här avhandlingen är Aleksandr 

Kan, Sverige och Ryssland: ett 1200-årigt förhållande (Stockholm 1996); Aleksandr Kan, 

”Svensk-ryska kulturella förbindelser under 1600- och 1700-talen” i Sverker Oredsson (red.), 

Tsar Peter och kung Karl (Stockholm 1998); Aleksandr Kan, ”De svensk-ryska relationernas 

huvudskeden och östersjöfrågan”, Historielärarnas förenings årsskrift, 1991/1992; O. 

Tjernysjeva, Sjvedy i russkie. Obraz soseda (Moskva 2004).  
59 K. Vachrusjeva, ”Rossija i Schvetsija: prosjloe i nastojasjsjoe”, Novaja i novejsjaja istorija 

(2002) s. 219 citerad i Oleg Ken, Aleksandr Rupasov och Lennart Samuelson, Sjvetsia v 

politike Moskvy 1930–1950-e gody (Moskva 2005) s. 10. Se också V. Repnevskij, Evoljutsija 

politiki SSSR/RF v otnosjenii Finlandija, Norvegija i Sjvetsija 70-90 gg XX veka (opublicerad 

2006). 
60 V. Repnevskij, Evoljutsija politiki SSSR/RF v otnosjenii Finlandija, Norvegija i Sjvetsija 

70-90 gg XX veka (opublicerad 2006) kap. 1. 
61 Mitt intryck är tyvärr att de att de ryska arkiven blivit mer restriktiva på senare år, speciellt 

Utrikesministeriets arkiv. 
62 Petersson (1994). Angående kritik mot Petersson, se Helene Carlbäck-Isotalo, Historisk 

tidskrift, nr. 2 (1997), s. 329–332 och Ken, Rupasov, Samuelson (2005) s. 11 not 13. 
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Det kanske främsta exemplet på forskning om relationerna mellan 

Sovjetunionen och Sverige från ett ryskt perspektiv är det gränsöver-

skridande samarbetet mellan historikerna Oleg Ken, Aleksandr Rupasov och 

Lennart Samuelson. I deras Sjvetsia v politike Moskvy 1930–1950-e gody 

används tidigare svensk forskning på området tillsammans med nytt ryskt 

arkivmaterial för att belysa de sovjetisk-svenska relationerna. Författarna 

menar att Sveriges geografiska och politiska läge gjorde landet tidvis 

intressant för Sovjetunionen, särskilt under perioder med försämrade 

relationer mellan öst och väst. Enligt författarna fanns i de sovjetisk-svenska 

politiska relationerna ett aktivare agerande gentemot motparten – kontakt-

sökande i olika former – ju mer utsatt landets position var på den 

internationella arenan.
63

 Ett än senare bidrag av Rupasov och Samuelson är 

Sovetskoe-sjvedskie otnosjenija: vtoraja polovina 1940-ch – natjalo 1960 

gg.
64

 

Efter Sjvetsia v politike Moskvy 1930–1950-e gody publicerad 2008 

har forskningsfronten förts framåt ytterligare. Essäsamlingen Peaceful 

coexistence? Soviet Union and Sweden in the Khrushev era är ett exempel på 

hur gränsöverskridande samarbete och nytt arkivmaterial kontinuerligt 

tillkommer och ökar vår kunskap om de sovjetisk-svenska relationerna. Här 

undersöker exempelvis historikern Maxim Korobochkin den sovjetiska 

politiken mot Sverige och visar bland annat på hur den förändrades i början 

av 1946 med hänvisning till främst ökad amerikansk aktivitet och tidigare 

sovjetiska diplomatiska misslyckanden. Korobochkin menar dessutom att 

Sveriges alliansfrihet och neutralitetspolitik 1945–1950 gradvis vann 

acceptans hos den sovjetiska ledningen.
65

 Den sovjetiska relativt positiva 

inställningen till den svenska neutralitetspolitiken fortsatte under andra 

halvan av 1950-talet och inledningen av 1960-talet vilket har undersökts av 

historikern Alexey Komarov.
66

 Än senare forskning har tillkommit genom 

statsvetaren Johan Matz som också analyserar de sovjetisk-svenska 

relationerna under de inledande åren efter andra världskriget. Tyvärr 

omedveten om tidigare forskningsinsatser i ämnet från sovjetiskt perspektiv 

bekräftar Matz i stor utsträckning Rupasovs och Korobochkins resultat, men 

                                                             
63 Ken, Rupasov och Samuelson (2005). 
64 Aleksandr Rupasov & Lennart Samuelson, Sovetskoe-sjvedskie otnosjenija: vtoraja 

polovina 1940-ch – natjalo 1960 gg., (Moskva 2014), som tyvärr inte hann bli tillgänglig för 

den här avhandlingen. 
65 Korobochkin (2010). 
66 Alexey Komarov, ”Khrushchev and Sweden” i Helene Carlbäck & Karl Molin (red.), 

Peaceful coexistence? Soviet Union and Sweden in the Khrushev era (Huddinge 2010). 
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utifrån delvis nytt material i form av tidigare hemligstämplad krypterad 

trafik mellan den sovjetiska beskickningen i Stockholm och Moskva som 

tillgängliggjordes 2011.
67

  

Ett inte ovanligt sätt att studera de sovjetisk-svenska relationerna har 

varit att göra det genom ”det nordiska prismat”. De skandinaviska länderna 

(ibland tillsammans med Finland) betraktades i Sovjetunionen ofta som ett 

enhetligt block, vilket också satt spår i den efterföljande forskningen.
68

 Detta 

perspektiv har lyfts fram av den tidigare ambassadören (1989–1994) vid 

svenska ambassaden i Moskva, Örjan Berner, som menar att Sovjetunionen 

betraktade de nordiska länderna som en ”neutral enhet”.
69

 Berner menar att 

den neutrala grundtanken aldrig helt övergavs, men i och med Danmarks och 

Norges inträde i NATO blev Sveriges alliansfrihet och neutralitetspolitik än 

viktigare för Sovjetunionen. Att man lyckades knyta Finland närmare sig 

sågs som ett medel att kontrollera Sveriges relationer till västmakterna. Man 

var dock medveten om att ett för hårt tryck mot Finland kunde föra Sverige 

närmare NATO.
70

  

Ett liknande nordiskt perspektiv finns i Komarovs undersökning av 

relationerna mellan Sovjetunionen och Sverige under Chrusjtjovs tid vid 

makten. Komarov menar att Sveriges val att stå utanför NATO utifrån ett 

sovjetiskt perspektiv placerade landet i en position mellan Norge och 

Finland, där relationen till Finland utgjorde ett typexempel på fredlig 

samexistens, medan NATO-medlemskap och gränsområdesproblematik 

försvårade relationen till Norge. Samtidigt betonar han att de två skilda 

ekonomisk-politiska systemen var riktmärken för den sovjetiska utrikes-

politiken även gentemot Sverige. Enligt Komarov syftade den sovjetiska 

politiken främst till att sammansvetsa de socialistiska länderna runt Sovjet-

unionen. Det handlade om att i händelse av ett krig skapa ett neutralt skydd 

mellan de båda blocken och att upprätta ett fredligt samarbete med NATO-

                                                             
67 Johan Matz, ”Sweden, the USSR and the early Cold War 1944–47: declassified encrypted 

cables shed new light on Soviet diplomatic reporting about Sweden in the aftermath of World 

War II”, Cold War history (publicerad elektroniskt 2014); Jmf. Korobochkin (2010) framför 

allt s. 94–104. Se också Helene Carlbäck & Lars Björlin, Sverige i ryska arkiv: Guide till 

ryska källor om svensk historia under 1900-talet 1 (1999) s. 226–229. Hädanefter Sverige i 

ryska arkiv 1. 
68 Komarov (2010). 
69 Se också Petersson (1994) s. 144–145. 
70 Örjan Berner, Sovjet och Norden, samarbete, säkerhet och konflikter under femtio år 

(Stockholm 1985). För Sovjetunionens politik mot Norden och Finlands roll mellan 1970 och 

1990, se Repnevskij (2006) s. 6, 34, 41. Finlands roll för svensk säkerhetspolitik har också 

undersökts av Olof Kronvall, Den bräckliga barriären: Finland i svensk säkerhetspolitik 

1948–1962 (Stockholm 2003). 
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länderna. Detta gav förhållandevis bra förutsättningar för att etablera goda 

relationer mellan Sovjetunionen och Sverige.
71

 

 Forskningen om de svensk-sovjetiska relationerna har också rört 

samröret mellan de båda ländernas kommunistpartier. Här har forskningen 

bland annat intresserat sig för i vilken utsträckning SKP styrdes av 

Sovjetunionen. Exempelvis menar historikern Lars-Arne Norborg att någon 

”mera påtaglig styrning av kommunistpartier utanför Sovjetunionen ägde 

inte rum”. Enligt Norborg var detta extra tydligt de första åren efter andra 

världskriget då Sovjetunionen eftersträvade samförstånd och avspänning.
72

 

Andra forskare betonar istället att Sovjetunionen hade en stark påverkan på 

SKP under hela Stalinepoken. Historikern Jörgen Hermansson menar att 

SKP under dessa år var ett ”parti helt i Stalins och Moskvas ideologiska 

ledband”.
73

 Lars Björlin menar att det främst är relationerna mellan SKP och 

Komintern som studerats för någon ”forskning kring de politiska 

förbindelserna mellan SKP och VKP(b) finns inte”.
74

 Forskningen om 

relationerna mellan SKP och Sovjetunionen har i allmänhet samma problem 

som forskningen om relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen, 

nämligen att det främst är utifrån ett svenskt perspektiv undersökningarna 

genomförts. 

 

Teoretiska perspektiv  

Den teoretiska förståelseramen i avhandlingen är den så kallade realismen 

inom forskningsfältet Internationella relationer (IR). Inom realismen 

fokuseras förhållandet och agerandet mellan stater och det system som 

staterna är en del av. Aktörerna agerar i ett anarkiskt tillstånd vilket betyder 

att den internationella ordningen saknar en central suverän regering eller lag 

som reglerar staternas agerande. Suveräna stater anses agera utifrån vad som 

anses mest fördelaktigt för den egna staten i fråga om säkerhet och välstånd. 

Den inneboende spänningen i systemet medför således att stater agerar i en 

                                                             
71 Komarov (2010). För senare delen av 1950-talet se också Aleksandr Rupasov ”Sovetskoe-

sjvedskie otnosjenia v kontse 1950-ch gg.”, Novejsjaja istorii Rossii, vol. 3, nr. 5 (2012). 
72 Lars-Arne Norborg, ”Den partiinterna debatten: Om relationerna till SKUP och andra 

maktägande ’realsocialistiska’ partier” i Lars-Arne Norborg, Kent Lindkvist, Ulf Nymark och 

Sven-Eric Liedman (red.), Lik i garderoben: En rapport om SKP/VPKs internationella 

förbindelser (Stockholm 1996) s. 25–30. 
73 Jörgen Hermansson, Kommunism på svenska? SKP/VPK:s idéutveckling efter Komintern 

(Uppsala 1984) s. 134 
74 Lars Björlin, ”För svensk arbetarklass eller sovjetisk utrikespolitik? Den kommunistiska 

rörelsen i Sverige och förbindelserna med Moskva 1920–1970” i Sune Jungar & Bent Jensen 

(red.), Sovjetunionen och Norden – konflikt, kontakt, influenser (Helsingfors 1997) s. 223. 
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kontext präglad av osäkerhet.
75

 I ett sådant tillstånd blir det upp till de 

resursstarkaste staterna i systemet att utarbeta regler för samexistens.
76

  

Den realistiska teorin har kritiserats av andra inriktningar inom IR för 

att tillskriva statens position i systemet för stor betydelse.
77

 Gemensamt för 

alla IR-inriktningar är ambitionen att förklara hur relationerna mellan stater 

och andra aktörer konstrueras och vilka medel som används. Trots att makt 

är centralt i dessa relationer finns inte någon samsyn om hur maktrelationer 

mellan stater ska definieras.
78

 Detta har gjort att man försökt ringa in delar 

av en ”maktrelation” genom att fokusera på medlen. Två av dessa medel är 

militärmakt och diplomati vilka är centrala begrepp vid maktanalyser inom 

den realistiska skolan. 

För att uppnå säkerhet och välstånd för den egna staten är alltså 

diplomati ett maktmedel. Hur olika medel ska användas för att uppnå mål 

brukar innefattas i begreppet strategi. Strategi kan definieras snävt genom att 

relatera militärmakt till mål i krig och knyts härigenom ofta till militär-

teoretikern Carl von Clausewitz (1780–1831).
79

 På senare år har det betonats 

att strategi existerar både under perioder av krig och fred vilket utvidgat 

begreppet teoretiskt till att inrymma mer än krig och militära aktioner.
80

 

Enligt statsvetaren Colin S. Gray är dock militärmakt fortfarande en viktig 

och integrerad del av strategi eftersom strategi kopplar samman militär makt 

med politiska syften. Gray definierar strategi som ”the use that is made of 

force and the threat of force for the ends of policy”, men menar samtidigt att 

                                                             
75 Jill Steans, Lloyd Pettiford och Thomas Diez, Introduction to international relations: 

perspective and themes (Tottenham 2005) s.11. 
76 Iver B. Neumann & Jennifer M. Walsh, ”The other in European self-definition: an 

addendum to the literature on international society”, Review of international studies, vol. 17, 

nr. 4 (1991) s. 328. 
77 Chris Brown, Understanding international relations (Basingstoke 2001) s. 29–40. 

Kritikerna har istället lyft fram betydelsen av icke-statliga aktörer. Man motsätter sig det 

strikta fokuserandet på staten och säkerheten och öppnar upp för en större pluralism. 
78 David A. Baldwin, ”Power and international relations” i Walter Carlsnaes, Thomas Risse, 

Beth A. Simmons (red.), Handbook of international relations (London 2013) s. 273 (second 

edition). Baldwin hänvisar till Hans J. Morgenthau och Kenneth N. Waltz som är två av de 

mest inflytelserika inom forskningsfältet. Joseph Nye, Soft power: The means to success in 

world politics (New York 2004) s. 1–5. I sin enklaste utformning brukar makt anses vara 

”förmågan för en aktör att influera en annan aktörs handlingar som inte skulle förekommit 

annars”, se Steven B. Rothman, ”Revising the soft power concept: what are the means and 

mechanisms of soft power?” Journal of political power, vol. 4, nr. 1 (2011), s. 49. Samma 

grundläggande definition finns hos Nye (2004).  
79 John Baylis, James J. Wirtz, Eliot Cohen och Colin S. Gray, Strategy in the contemporary 

world: An introduction to strategic studies (Oxford 2002) s. 3–4, 26–32 (andra upplagan). 
80 John Baylis, James J. Wirtz och Colin S. Gray, Strategy in the contemporary world: An 

introduction to strategic studies (New York 2013) s. 4-5 (fjärde upplagan). 
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strategi kan inbegripa brukandet av många olika maktmedel, som genom hot 

eller agerande kan användas för politiska mål.
81

 Strategi är att styra och 

relatera användandet av dessa medel för politiska syften.
82

 Det ska dock 

poängteras att strategi inte enbart åsyftar ett lands övergripande 

internationella position eller säkerhet. Strategier formuleras även för lägre 

samhällsnivåer och avgränsade verksamhetsområden.
83

  

I den här avhandlingen ses alltså diplomati som ett medel i nationers 

strategier för säkerhet. Det här perspektivet på diplomati anses inte 

kompatibelt med den IR-inriktning som kan exemplifieras med statsvetarna 

Christer Jönssons och Martin Halls syn på diplomati som ”a perennial 

international institution that ’expresses a human condition that precedes and 

transcends the experience of living in the sovereign, territorial states of the 

past few hundred years’”.
84

 Diplomati är för dem tidlöst och existentiellt och 

utgår från relationer och processer. Institutionen förstås i termer av normer, 

regler och roller, medan de konstituerande dimensionerna utgörs av 

kommunikation, representation och reproduktion. Jönsson och Hall kritiserar 

de ledande inriktningarna inom IR för att fylla det politiska utrymmet med 

institutioner, organisationer, krigföring eller diplomati vilka betraktas som 

attribut till staten.
85

  

                                                             
81 Colin S. Gray, Modern strategy (Oxford 1999) kap 1, citat s. 17. 
82 Ibid., s. 17–23. När olika maktmedel är under användning är det taktik, medan strategi är att 

styra och relatera användandet av dessa medel för politiska syften. Gray betonar att precis 

som det finns en ”dialog” mellan strategi och taktik, så finns det en ”dialog” mellan strategi 

och politiska krav. Detta betyder att det fortgår en kontinuerlig process om både vad som är 

taktisk kompetens för strategiska resultat, och om strategiska genomföranden i ljuset av 

skiftande politik.  
83 Petersson (2003) s. 14. Den klara uppdelningen mellan strategi och taktik har kritiserats, 

eftersom taktik i sin tur kan delas upp i olika tekniker. Därför har själva genomförandet 

beskrivits fortgå på en operationell nivå, som enligt statsvetaren Paul Kennedy existerar 

mellan strategi och taktik. Den operationella aktiviteten involverar exempelvis analys, 

planering, förberedelse och genomförande av de olika aspekterna av en specifik kampanj, se 

Paul Kennedy, Grand strategies in war and peace (New Haven 1991) s. 1. En ”kampanj” är 

en serie ageranden vanligtvis inom en avgränsad tid för att nå uppsatta mål som understöds av 

strategi. 
84 Christer Jönsson & Martin Hall, Essence of diplomacy (Basingstoke 2005) s. 3. Som 

framgår har Jönsson och Hall utgått från en definition, som kommer från Richard Langhorne, 

”Current developments in diplomacy: Who are the diplomats now?, Diplomatic and 

statecraft, nr. 8 (1997) s. 13. Se även Paul Sharp, Diplomatic theory of international relations 

(Cambridge 2009). För en översikt om olika inriktningar av diplomati, se Jan Melissen, 

Innovation in diplomatic practice (Basingstoke 1999) s. xvii där Melissen definierar 

diplomati som ”mekanismen av representation, kommunikation och förhandling genom 

vilken stater och andra internationella aktörer genomför sin verksamhet”.  
85 Jönsson & Hall (2005) s. 13–15.  
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De kritiserade inriktningarna, som denna avhandling ansluter sig till, 

ser istället diplomati som ett statligt medel i den internationella politiken i 

strävan efter att försvara sina intressen. Här ses stater som stabila, medan 

förändringar kan ske inom specifika intresseområden eller maktpositioner. 

Förändring förklaras som ett resultat av nyttjandet, eller hotet om nyttjandet, 

av dessa medel.
86

 I slutändan är alltså diplomati ett maktmedel med vilket 

stater utövar sin utrikespolitik.
87

   

Även om de teoretiska grundperspektiven – diplomati som institution 

(relationellt) eller instrument (substantiellt) – skiljer sig åt finns det 

diplomatiområden som överlappas av båda perspektiven. Kommunikation 

kan beskrivas som överföring av information och är ett sådant område som 

ofta har ingått i definitionerna av diplomati. Exempelvis är kommunikation 

enligt statsvetaren Alan James centralt för att internationella relationer ska 

fungera, och i den kommunikation, som också innefattar förhandling, har 

diplomati en nyckelroll.
88

 I överföringen av information ingår också att 

samla och värdera information som senare ska användas som kunskapsbas i 

utrikespolitiskt agerande.
89

 Vidare måste statsmän och diplomater ta hänsyn 

till det politiska läget nationellt och internationellt. Det senare har beskrivits 

av statsvetaren Robert D. Putnam som ett ”two-level-game” och resulterar i 

en så kallad ”dubbel-edged diplomacy”.
90

 Detta definieras av statsvetaren 

Andrew Moravcsik som ”a process of strategic interaction in which actors 

simultaneously try to take account of and, if possible, influence the expected 

reactions of other actors, both at home and abroad”.
91

 Traditionellt har 

representanter för nationalstater ägnat sig åt diplomati. Men i diplomati 

inkluderas även så kallad ”mjuk makt”, ett begreppspar som under de 

senaste decennierna blivit allt vanligare inom IR-forskningen.
92

  

                                                             
86 Jönsson & Hall (2005) s. 16. 
87 Geoff R. Berridge, Diplomacy: Theory and practice (Basingstoke 2010) s. 1–3 (fjärde 

upplagan). 
88 Melissen (1999). Se även Jönsson & Hall (2005) s. 67. 
89 Jönsson & Hall (2005) s. 73–75. 
90 Andrew Moravcsik, ”Introduction: Integration International and Domestic Theories of 

International Bargaining” i Peter B. Evans, Harold K. Jacobson och Robert D. Putman (red.), 

Double-edged Diplomacy : International Bargaining and domestic politics (Berkeley 1993) s. 

4, 15. 
91 Moravcsik (1993) s. 15. 
92 David W. Kearn, ”The hard truths about soft power”, Journal of political power, vol. 4, nr. 

1 (2011) s. 67–68.  
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Mjuk makt 

Statsvetaren Joseph Nye lanserade begreppsparet mjuk makt i samband med 

Sovjetunionens sammanbrott och den efterföljande internationella makt-

balansens förändring.
93

 Den amerikanska utrikespolitiken ansågs inte längre 

kunna baseras på vapenmakt i samma utsträckning som tidigare. Nye menar 

att stater – för att utöva makt och nå sina mål inom världspolitiken – strävar 

efter att få andra stater att vilja det som den egna staten vill. Mjuk makt är 

alltså ”when one country gets other countries to want what it wants”.
94

 I 

senare preciseringar pekar Nye på två sätt att utöva makt och påverka en 

annan stat där det första är ”hård makt” som delas upp i militär och 

ekonomisk makt. Det andra, det som är mjuk makt, kommer enligt Nye 

istället från attraktionskraften i ett lands kultur, ideologiska ideal och 

politik.
95

 Ett land kan alltså uppnå sitt mål genom att ett annat land ”want to 

follow it, admiring its values, emulating its example, and/or aspiring to its 

level of prosperity and openness”. Ett viktigt inslag i den mjuka makten är 

att bestämma agendan och att skapa preferenser, vilka, enligt Nye, tenderar 

att vara associerade med abstrakta positiva föreställningar om personlighet, 

kultur och politiska värderingar. Samma effekt har institutioner och politik 

som anses vara legitima och grundade på högstående moraliska bevekelse-

grunder.
96

    

 

 

 

 

 

 

                                                             
93 Själva företeelsen är betydligt äldre än begreppet. Det blir tydligt när innebörden beskrivs 

som makt över åsikter (power over opinion), som skulle kunna sägas vara en historisk realitet. 

Innebörden i begreppet befästes under mellankrigstiden då mellanstatliga konflikter visade på 

nödvändigheten av att inte bara vinna genom militärmakt och ekonomisk överlägsenhet, utan 

också genom att vinna människors åsikter, se Jan Melissen, ”The new public diplomacy: 

Between theory and practice” i Jan Melissen (red.), The new public diplomacy: Soft power in 

international relations (Basingstoke 2005a) s. 4. 
94 Joseph Nye, ”Soft power”, Foreign Policy, nr. 80 (1990) s. 166. 
95 Joseph Nye, ”Soft power and American foreign policy”, Political Science Quarterly, vol. 

119, nr. 2 (2004) s. 256. Ett exempel är USA:s invasion av Irak 2003 som militärt var 

framgångsrik, men som för USA:s mjuka makt var mycket kostsam. Det var en seger för den 

hårda makten men en förlust för den mjuka. Men kanske än viktigare blev den efteråt 

eftersom ”soft power is essential to winning the peace”, se Nye (2004) s. XII. 
96 Joseph Nye, ”Public diplomacy and soft power”, The Annals of the American Academy of 

political and social science, vol. 616 (2008) s. 94–95. Vad exakt som framkallar de positiva 

föreställningarna varierar och detsamma gäller för huruvida attraktionen ger önskat politiskt 

resultat. 
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Figur 1 

Hård makt respektive mjuk makt 

 Hård makt  Mjuk makt 

Typ Militär Ekonomiska Attraktion 

Beteenden Tvång; 

avskräckning 

Lockbete; tvång Agendabestämmande; 

absorberande, inramning 

Resurser Våld; hot Sanktioner; 

betalningar 

Värderingar; kultur; 

politik; institutioner 

Statsmaktens 

politik 

Tvingande 

diplomati;  

krig; allianser   

Bistånd; mutor Offentlig diplomati; 

bilateral och multilateral 

diplomati 

Källa: Bygger i huvudsak på Gilboa, E. “Searching for a theory of public diplomacy”, Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 616 (2008), s. 61, men även 

Joseph Nye, “Public diplomacy and soft power”, The Annals of the American Academy of 

political and social science, vol. 616 (2008) och Steven B. Rothman, ”Revising the soft 

power concept: what are the means and mechanisms of soft power?”, Journal of political 

power, vol. 4, nr. 1 (2011). 

 

Begreppsparet mjuk makt har kritiserats när det använts som 

analytiskt verktyg vid studier av internationella relationer. Statsvetaren 

Giulio Gallarotti menar att mjuk makt som det presenteras av Nye inte i 

tillräcklig utsträckning inkluderar effekterna och resultaten av den mjuka 

makten.
97

 Statsvetaren David Kearn har framhållit att den mjuka maktens 

effekt och betydelse är störst när stater liknar varandra kulturellt och 

politiskt. Betydelsen av den mjuka makten ökar alltså om staterna delar 

grundläggande mål och värderingar, eftersom en hegemonisk makt ger 

legitimitet åt den ledande inriktningen.
98

 Kritik mot begreppsparets 

analytiska användbarhet har också kommit från statsvetaren Steven Rothman 

som menar att mjuk makt har utvidgats till att innefatta alla inflytandeformer 

som inte är militär makt eller ekonomiska påtryckningsmedel vilket betytt att 

begreppsparet urvattnats. I Rothmans reviderade konceptualisering återfinns 

inte någon strikt dikotomi mellan hård och mjuk makt. Istället används ett 

horisontellt spektra av makttyper
99

 – mellan den hårdaste och den mjukaste – 

utifrån vilka resurser som används. Följden blir en större flexibilitet i fråga 

                                                             
97 Giulio M. Gallarotti, ”Soft power: what it is, why it’s important, and the conditions for its 

effective use”, Journal of political power, vol. 4, nr. 1 (2011). 
98 Kearn (2011). 
99 Utgångspunkten är ”idealtyp” som kommer från Max Weber och är en metod eller modell 

där exempelvis vissa drag och företeelser blir ett ”ideal”, eller renodlad. I presentationen i 

texten ”renodlas” hård och mjuk makt genom att ytterligheterna betonas för att dels kunna 

jämföras och dels skapa en skala mellan sig. Ytterligheternas idealtyper förekommer sällan i 

verkligheten, utan utgör idealtypen för mjuk respektive hård maktutövning.   
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om mjuk respektive hård makt och olika former av agerande.
100

 Rothman 

visar på två idealtypiskt konstruerade makttyper inom den mjukare makten 

utifrån agerande och resurser. Den första är agendabestämmande (agenda 

setting) och institutionell kontroll där makt utövas genom att definiera och 

formulera alternativ. Att ha kontroll över, eller styra, de val och alternativ 

som tillhandahålls kan alltså vara en maktfaktor. Den andra är inramning 

(framing), som betyder att man identifierar en fråga på moralisk eller 

emotionell nivå och påbjuder rätten att agera i en viss riktning. I 

inramningen ingår en form av skuldbeläggande, där valmöjligheten för den 

utpekade begränsas för att lindra de negativa konsekvenserna.
101

  

 

Offentlig diplomati 

Kultur, värderingar, politik och institutioner är resurser i mjuk makt. 

Offentlig diplomati är en officiell politik där de mjuka maktresurserna 

används.
102

 Offentlig kommunikation med utländska befolkningar har en 

lång historia, men fick under det kalla krigets inledning en renässans då flera 

länder intensifierade kommunicerandet med andra länder och befolkningar. 

Resultatet blev att kampen om värderingar och idéer utvecklades till en 

tävlan där den offentliga diplomatin fick till uppgift att sprida idéer, 

värderingar och kultur på ett sätt och i en omfattning som inte tidigare varit 

fallet.
103

 

Offentlig diplomati har utvecklats under inflytande av United States 

Information Agency (USIA), grundad 1953, som ansvarade för landets 

internationella offentliga kommunikations- och informationsverksamhet.
104

 

Här ansågs offentlig diplomati inledningsvis vara ”a perfect piece of 

                                                             
100 Rothman (2011), s. 51. Den hårdaste maktens idealtyp är enligt Rothman där en aktör kan 

sätta stopp för en annan aktörs existens. Aktören med makt väljer mellan fortsatt existens eller 

inte för den andra aktören. Fysiskt tvång är alltså det yttersta i den hårda makten som kan 

ändra en aktörs agerande. I andra ändan av spektrat, det vill säga det yttersta i den mjukaste 

makten försöker en aktör influera en annan genom att använda moral och idéer för att påverka 

en aktörs beteende. Rothman menar att en allmänt vedertagen norm inte behöver diskuteras av 

de inblandade och att en sådan norm kan utgöra ett idealtypiskt agerande för icke-fysisk makt 

över andras agerande. I skiftningarna inom den hårda och mjuka makten finns olika 

ageranden och resurser som är mer sannolika att medföra hårdare eller mjukare former av 

inflytande. 
101  Ibid., s. 53-55. 
102 Gilboa (2008) s. 61. Se också Melissen (2005a) s. 3; Rugh (2009) s. 12–15. 
103 Melissen (2005a) s. 1–9; Melissen (2005b) s. 3; Rugh (2009) s. 5–15.  
104 Dizard (2004) s. 4. 
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propaganda about propaganda”.
105

 I mitten av 1960-talet var det tänkt att 

offentlig diplomati skulle ges större utrymme i USIA:s verksamhet i syfte att 

influera den allmänna opinionen i andra länder för att stödja utrikespolitiken 

vid sidan av traditionell diplomati.
106

  

Innebörden av begreppsparet offentlig diplomati har inte ändrats 

nämnvärt sedan 1960-talet, men oftast avses numera mer markant än tidigare 

en statsmakts kommunikation med utländska befolkningar för att försöka 

öka förståelsen för nationens idéer, ideal, institutioner och kultur, samt 

nationella mål och politik.
107

 I denna kommunikation kan en rad olika 

representanter uppmuntras delta, exempelvis icke statliga organisationer, 

specialister inom olika områden och kulturarbetare. Vanligtvis har de någon 

form av samröre med eller är engagerade av landets utrikesdepartement, men 

till skillnad mot traditionell diplomati, som går via statsrepresentanter, så 

riktar sig den offentliga diplomatin till befolkningen i andra samhällen och 

inkluderar organisationer och individer.
108

 Trots detta kan den offentliga 

diplomatins målgrupper mycket väl vara just regeringar och andra 

                                                             
105 Cull (2008) s. 259. Angående skillnaden mellan propaganda och offentlig diplomati, se 

Melissen (2005a) s. 15. Melissen menar för det första att propaganda förstås som manipulativ 

och falsk och ofta associeras med nazism och kommunism. Melissen poängterar två skillnader 

mellan propaganda och offentlig diplomati. Den första är att propaganda inte tillåter ett fritt 

övervägande innan den av propagandisten eftersträvade responsen är befäst. Den andra är att 

propaganda inte tillåter alternativ kommunikation med vilken mottagaren kan komma till en 

egen slutsats eller utsaga utifrån observationen i fråga. Det finns oavsett denna uppdelning 

överlappande beröringspunkter mellan offentlig diplomati och propaganda och någon klar och 

övertygande distinktion begreppen emellan har jag inte funnit. Se dock Aleksandr Livsjin & 

Igor Orlov, ”Sovetskoe ’propagandistskoe gosudarstvo’ v gody II mirovoj vojny: resursye 

ogranihenija i kommunikativnye vozmozjnosti”, The Soviet and Post-Soviet review, vol. 39, 

nr. 39 (2012) s. 192–218 om en diskussion om sovjetisk propaganda. Livsjin och Orlov menar 

att det är den bakomliggande avsikten som skiljer propaganda från offentlig diplomati och att 

svaret på frågan om det är propaganda ska sökas genom frågor om moral hos avsändaren och 

inte i själva kommunikationen i sig. Se också Pamment (2011) s. 38 och Philip M. Tayler, 

Munitions of the mind: A history of propaganda from the ancient world to the present era 

(Manchester 2003) s. 1–16 (tredje upplagan); Philip M. Taylor, British propaganda in the 

twentieth century: Selling democracy (Edinburgh 2003) s. 35–36. 
106 Cull (2008) s. 259–260. Ofta kopplas offentlig diplomati samman med Edmund Gullion, 

bland annat dekanus för Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts university och 

grundare av Murrow Center of Public Diplomacy. För begreppets historia före Gullion, se 

Nicholas J. Cull, ”Public diplomacy before Gullion: The evolution of a phrase” i Nancy Snow 

& Philip M. Taylor (red.),  Routledge handbook of public diplomacy (New York 2009). 
107 Se Linderoth (1994), s. 5 som i sin tur hämtat det från Hans N. Tuch, Communicating with 

the world: US public diplomacy overseas (New York 1993) s. 3. Tuchs definition kritiseras av 

Melissen som inte ser den offentliga diplomatin som endast en del av en stats aktivitet, vilket 

hänger samman med skillnaden mellan den traditionella och nya offentliga diplomatin, 

Melissen, J. (2005a), s, 12. 
108 Pamment (2011), s. 1; Melissen (2005a), s. 5. 
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makthavare eftersom syftet är att skapa opinion hos medborgarna, som i sin 

tur förväntas påverka och förändra makthavarnas uppfattning.
109

    

Inom nyare forskning har en uppdelning gjorts mellan offentlig 

(gammal) och ny offentlig diplomati (new public diplomacy). Det handlar 

om ett nytt sätt att förstå den offentliga diplomatin, knutet till ny 

informationsteknologi. Staten kan nu inte i samma utsträckning som tidigare 

kontrollera kommunikations- och informationsflödet vilket fått konsekvenser 

för den offentliga diplomatin. Utvecklingen har gått från envägskomm-

munikation där staten kontrollerade sändandet till kommunikation mer 

inriktad på dialog.
110

 Enligt statsvetaren James Pamment är det dock 

tveksamt om denna nya offentliga diplomati verkligen är ny och om inte 

äldre strukturer och arbetssätt i stor utsträckning lever kvar även om 

informationsteknologin förändrats.
111

 Klart är dock att den nya offentliga 

diplomatin inkluderar organisationer och andra aktörer på ett sätt som den 

gamla offentliga diplomatin inte gjorde.
112

  

Statsvetaren Jan Melissen menar att offentlig diplomati inte kan 

genomföras med önskat resultat om den samtidigt anses vara oförenlig med 

landets utrikespolitik eller militära aktioner. Enligt Melissen kan detta dock 

ha mindre betydelse eftersom den offentliga diplomatin bara i liten 

utsträckning direkt kan påverka beslutsfattare i önskad riktning. Den 

offentliga diplomatin kommer mer till sin rätt genom ”influencing the milieu 

factors that constitute the psychological and political environment in which 

attitudes and policies towards other countries are debated”. Offentlig 

diplomati ska alltså inte ses som ett direkt redskap för utrikespolitiken, 

eftersom utrikespolitiken innehåller situationsbundna snabba kurs-

förändringar. Om de båda är för tätt sammankopplade riskerar en misslyckad 

utrikespolitik att undergräva den offentliga diplomatins speciella egenskap 

av att kunna användas vid sidan av traditionell diplomati.
113

 Ett lands 

utrikespolitiska mål ska inte åsidosättas, men den offentliga diplomatins 

långa tidshorisont bygger på tillit och trovärdighet, vilket alltså inte alltid 

utrikespolitiken kan göra i samma utsträckning.  

                                                             
109 Pamment (2011) s. 1. 
110 James Pamment, ”What Became of the New Public Diplomacy? Recent Developments in 

British, US and Swedish Public Diplomacy Policy and Evaluation Methods”, The Hague 

Journal of Diplomacy, vol. 7 nr. 3 (2012).  
111 Pamment (2011), framförallt kap. 2 och 7. 
112 Rugh (2009) s. 12–15. 
113 Melissen (2005a) s. 15. 
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Det finns olika sätt att kategorisera den offentliga diplomatins 

innehåll.
114

 Exempelvis anser statsvetaren César Villanueva Rivas att 

offentlig diplomati och  kulturell diplomati är två skilda delar av en mer 

allmän diplomati. Uppdelningen utgår från att den kulturella diplomatin har 

ett längre tidsperspektiv, medan den offentliga diplomatin enligt Villanueva 

Rivas har ett kortare och är mer inriktad mot representation på en 

kommunikativ nivå.
115

 Andra ser istället kulturell diplomati som en del av 

den offentliga diplomatin.
116

 En företrädare för det senare är statsvetaren 

Nicholas J. Cull som menar att lyssnande är det viktigaste och det mest 

grundläggande agerandet inom offentlig diplomati. Med lyssnande åsyftas en 

nations inhämtande av information om en utländsk allmänhet och dess 

åsikter för att i nästa steg kunna anpassa och planera den offentliga 

diplomatin. Cull menar att lyssnandet ofta åsidosätts i praktiken. Istället 

reagerar och agerar utövarna av offentlig diplomati oftast utifrån 

förändringar i den internationella opinionen. Följden blir att det egna 

budskapet förs fram innan tillräcklig information om den utländska 

allmänhetens åsikter insamlats.
117

  

Cull menar också att kulturell diplomati är en central del av offentlig 

diplomati. Med det avses ett lands försök att påverka den internationella 

omgivningen genom att framhäva det egna landets kulturella resurser och 

framgångar utomlands.
118

 Det vanligaste sättet att organisera kulturell 

diplomati är att tillskapa organisationer för kultur, konst och språk. Kulturell 

diplomati har ett långt tidsperspektiv genom att den är inriktad mot dialog, 

långvariga relationer, tillit och ömsesidighet. Enligt Pamment innefattar 

kulturell diplomati också förhandlingar om formella bilaterala kulturavtal 

som exempelvis internationella teaterturnéer. Den kulturella diplomatin 

                                                             
114 För öppen och total diplomati, se Pamment (2011) kap. 2. 
115 César Villanueva Rivas, Representing cultural diplomacy: Soft power, cosmopolitan 

constructivism and nation branding in Mexico and Sweden (Växjö 2007) s. 45. 
116 Se Glover (2011) s. 11–13 och Cynthia P. Schnider, ”Culture communicates: Us diplomacy 

that works” i Jan Melissen (red.), The new public diplomacy: Soft power in international 

relations (Basingstoke 2005).  
117 Nicholas J. Cull, ”Public diplomacy: Taxonomies and histories”, Annals of the American 

academy of political and social science, vol. 616, (2008b), s. 31–54. Cull menar att offentlig 

diplomati utövas genom fem olika aktiviteter: lyssnande, kulturell diplomati, 

utbytesdiplomati, påverkan och internationella sändningar. För en redogörelse utifrån Culls 

beskrivning av den traditionella offentliga diplomatins aktiviteter, men som också inkluderar 

“ny” offentlig diplomati se James Pamment, New public diplomacy in the 21st century 

(London 2013); Pamment (2011) s. 52. 
118 Cull (2008b) s. 33. 
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syftar till erfarenhetsutbyte och är ingen enkelriktad informations-

överföring.
119

  

I offentlig diplomati ingår också utbytesdiplomati. Med det avses 

exempelvis medborgares resor till ett annat land och ömsesidigt mottagande 

av ett annat lands medborgare för en period av studier eller/och kulturella 

möten. Utbytesdiplomatin kan konceptualiseras som en envägsprocess. Men 

på grund av den inneboende interaktionen är utbytesdiplomati enligt Cull ett 

viktigt inslag i den offentliga diplomatin. Här finns en hög grad av 

ömsesidighet där båda parter erhåller internationella erfarenheter. Ofta sker 

utbytet inom något kulturområde, men det kan också röra ett specifikt 

politikområde eller handla om påverkan genom representanter med betydelse 

för ledarskap, utbildning, journalistik och den militära sektorn.
120

  

Som tidigare nämnts är tidsaspekten viktig i den offentliga diplomatin. 

I statsvetaren Eytan Gilboas förslag till analytiskt ramverk för offentlig 

diplomati betonas sambandet mellan tidpunkt och genomförandeaktivitet. 

Gilboa menar att ett direkt agerande knutet till specifika händelser ska 

kategoriseras som reaktivt och ses som direkt uttryck för regeringsmakten. 

De aktiviteter som istället eftersträvar skapandet av relationer, som 

exempelvis delegationsutbyte, har ett längre tidsperspektiv och är inte lika 

starkt sammankopplade med regeringsmakten. 
121

 

 

Inrikespolitikens betydelse för utrikespolitiken 

Den realistiska skolan tar sin utgångspunkt i det system som stater är en del 

av och förändring inom systemet förklaras som tidigare nämnts genom en 

analys av hur maktmedlen används. Enligt detta synsätt påverkas en stats 

agerande i första hand av den internationella situationen. I tidigare forskning 

har man försökt avgöra om det är inrikespolitiska eller utrikespolitiska 

förhållanden, som är mest avgörande när man vill förklara ett lands 

utrikespolitik. Forskningen om Sovjetunionen är i det här avseendet inget 

undantag. Utifrån ett ”realistiskt perspektiv” ses den sovjetiska utrikes-

politiken som i hög grad påverkad av internationella faktorer. Sovjetunionen 

var en deltagare bland andra och behandlas i forskningen som en traditionell 

stat som strävade efter att på bästa sätt överleva i den internationella 

                                                             
119 Pamment (2011) s. 54. 
120 Cull (2008b); Pamment (2011) s. 54. 
121 Gilboa (2008) s. 73. Gilboas utveckling av det analytiska ramverket är bland annat gjort 

med hänseende på ny informationsteknologi som internet vilket gör att hennes tidsangivelser i 

form av timmar inte ska ses som generella för den offentliga diplomatin på 1950-talet. 
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politiska miljön. Andra staters agerande blir utifrån detta perspektiv 

betydelsefullt vid analyser av Sovjetunionens agerande. De sovjetiska 

makthavarna anpassade utrikespolitiken utan att invänta förändringar varken 

i det inrikespolitiska systemet eller i värderingar och attityder. Utrikes-

politiken framställdes som flexibel.
122

 Sammanfattningsvis ses det sovjetiska 

utrikespolitiska agerandet som grundat på den anarkiska ordningen, på 

förändringar i strukturen av det internationella systemet och rivaliserande 

staters agerande.
123

  

I senare forskning är man relativt överens om att studier av staters 

utrikespolitik bör inkludera en sammanvägd analys av både inrikes- och 

utrikespolitiska faktorer.
124

 Den tidigare nämnda dubbeltandade diplomatin 

är ett exempel på detta. När de inrikespolitiska faktorerna betonats vid 

analyser av Sovjetunionens utrikespolitik har man framhållit den marxist-

leninistiska ideologin, det politiska systemet och ledarnas personligheter. 

Detta betyder inte att de sovjetiska ledarnas beslut behandlats som helt 

frikopplade från stormaktspolitiska blockbildningar. Istället har man förordat 

analyser där hotbilder, möjligheter, mål och metoder analyseras i en kontext 

påverkad av den ideologiska, kulturella och politiska miljön tillsammas med 

aspekter som ekonomi, militärresurser och attityder.
125

  

Ideologins betydelse för hur stater agerar utrikespolitiskt har studerats 

av statsvetaren Gould-Davies, som menar att så kallade ”ideological states” 

karaktäriseras av deras försök att propagera och implementera sin ideologi i 

andra stater. Det sovjetiska ideologiska agerandet utvecklades enligt detta 

synsätt under 1920-talet då Lenin förädlade marxismen till en revolutionär 

imperietradition och förde samman spridandet av revolutionen med 

geopolitisk pragmatism.
126

 Lenin menade även att kärnan i de 

kommunistiska idéerna kunde anpassas till praktiska nödvändigheter genom 

kompromisser. Med den här öppenheten och situationsanpassningen 

kombinerades en pragmatisk inställning till ideologiskt agerande med 

revolutionära mål.
127

  

Staters utformning av utrikespolitiken varierar enligt Gould-Davies i 

överensstämmelse med deras trossystem, som grundar sig på regimers 

                                                             
122 Morton Schwartz, The foreign policy of the USSR: Domestic factors (Encino 1975) s. 1–3. 
123 William Zimmerman, ”Elite perspectives and the explanation of Soviet foreign policy” i 

Erik P. Hoffmann & Frederic J. Fleron, The conduct of Soviet Foreign policy (New York 

1980) s. 18. 
124 För en översikt se Moravcsik (1993). 
125 Schwartz (1975) s. 1–3. Se även Zimmerman (1980) s. 18; Moravcsik (1993) s. 63. 
126 Gould-Davies (1999) s. 99, 103; Zubok & Pleshakov (1996) s. 3–4. 
127 Gould-Davies (1999), s. 99.  
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värderingar och principer. En ideologisk stats agerande syftar till att 

transformera andra inrikespolitiska system i enlighet med sitt egna 

ideologisystem.
128

 Den strävan efter säkerhet som betonas inom den 

realistiska IR-skolan, kan också anses eftersträvas av ideologiskt agerande 

stater. Men här definieras säkerhet istället i termer av expansion av deras 

inhemska politiska system och hot definieras som expansion av deras 

motståndares inhemska system. Internationella relationer ses här inte som en 

tävlingsinriktad interaktion mellan självständiga enheter, utan som en 

konflikt mellan länder med olika inrikespolitiska system där expansion sker 

genom att transformera värderingarna hos medlemmar av andra system. En 

stats primära mål enligt detta synsätt är inte att expandera sitt territorium, 

utan att ersätta andras länders inhemska trossystem med det som finns i den 

egna staten. För att uppnå detta söks efter lämpliga genomförandemetoder. 

Försök görs att direkt eller indirekt påverka andra staters inrikespolitik. I 

fråga om Sovjetunionen kunde en sådan påverkan enligt Gould-Davies 

utgöras av en ”long-term ideological strategy aimed at undermining 

adversary regimes – for example, by strengthening ’peace-loving’ elements 

or weakening anti-Soviet forces from within the state”.
129

  

De nämnda inrikespolitiska faktorerna för förklarandet av 

utrikespolitiken inkluderar också den i sovjetforskningen flitigt debatterade 

frågan om personligheternas kontra institutionernas (personalism and 

institutionalization) betydelse för beslutsprocesserna i Sovjetunionen. Med 

institution menas de regler och normer som upprätthåller en byråkratisk 

struktur. Den personliga betydelsen innefattar individuella och kollektiva 

kontakter vilka ligger till grund för makt och lojalitet.
130

 Många forskare har 

betonat att dessa samexisterat under Sovjetunionens historia. Den 

dominerande uppfattningen inom forskningen tycks vara att personlighetens 

roll har stor betydelse. Framförallt gäller det här för Stalins tid vid makten, 

men med den politiska strukturen i form av ett dominerande parti med 

kontroll över statsapparaten och systemet, har personlighetens betydelse 

                                                             
128 Gould-Davies (1999) s. 101, 103. Ideologi är enligt Gould-Davies värderingar och 

principer, som både är politiska och universella, till skillnad mot exempelvis moral och 

identiteter. Gould-Davies resonemang är till stora delar en uppgörelse med den realistiska 

skolan, men han menar samtidigt att element från realistiska teorier ska beaktas.  
129 Gould-Davies (1999), s. 102-106, citat s. 103, 105.  
130 Graeme Gill, ”The communist party and the weakness of bureaucratic norms” i Don Karl 

Rowney & Eugene Huskey (Red.), Russian bureaucracy and the state : officialdom from 

Alexander III to Vladimir Putin (Basingstoke 2009) s. 199; Stephen Fortescue, 

”Institutionalization and personalism in the Policy-making process of the Soviet Union and 

post-Soviet Russia” i Stephen Fortescue (red.), Russian politics: From Lenin to Putin 

(Basingstoke 2010) s. 22. 
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utvidgats till att gälla under hela Sovjetunionens existens.
131

 Andra har gjort 

en klar distinktion mellan de olika sovjetledarnas perioder och exempelvis 

menat att Sovjetunionen efter Stalins död successivt övergick till ett mer 

institutionaliserat system.
132

 Frågan om personligheternas och institut-

ionernas betydelse för beslutsprocessen är en av de mest debatterade inom 

Sovjetforskningen. Empiriska studier har inte lett till konsensus, utan 

diskussionen kring personalism kontra institutionalism fortsätter.  

  

Metod och material 

I avhandlingen studeras hur den sovjetiska mjuka makten gjordes i allmänhet 

och i relation till Sverige i synnerhet. Detta innefattar strategier för vilka 

medel som skulle användas och fokuserar främst skapandet av organisationer 

och institutioner genom vilka den sovjetiska offentliga diplomatin 

kanaliserades. Det sovjetiska agerandet kopplas samman med den realistiska 

teorins betonande av säkerhet. När den offentliga diplomatin undersöks är 

det i första hand VOKS arbete som studeras och inte om exempelvis 

kulturutbytet ökade eller minskade, även om detta också är av intresse. 

Uppmärksamheten riktas mot innehållet i skrivelser, som innehåller utsagor 

och bedömningar från de inblandade aktörerna om exempelvis hur 

verksamheten borde utvecklas. VOKS egna bedömningar står i centrum. Det 

rör sig om en texttolkande metod med inspiration från argumentationsanalys. 

I en argumentationsanalys uppmärksammas olika teser som finns i en text 

och tillhörande argument för eller emot exempelvis en handlingsinriktning, 

en värdering eller en verklighetsbeskrivning.
133

 Genom en sådan analys 

blottläggs de inblandade aktörernas mål, strategier och medel för att 

popularisera Sovjetunionen hos den svenska befolkningen genom 

diskussioner, förslag, bedömningar och beslut. 

                                                             
131 För företrädare för personlighetens dominans över institutionen, se exempelvis Graeme 

Gill, ”From the USSR to the CIS: Plus ca change…?”, Australian Slavonic and East 

European Studies, vol. 6, nr. 2 (1992); Harry T. Rigby, ”The Soviet political executive, 1917–

1986” i Archie Brown (red.), Political leadership in the Soviet Union (Basingstoke 1989). Det 

ska poängteras att ingen av dessa bortser från institutionernas betydelse Se också: David M. 

Kotz &Fred Weir, Revolution from above (London 1997) s. 25.  
132 För en ganska ambivalent hållning i frågan där dock en klar åtskillnad mellan olika 

perioder av den sovjetiska historien, se Moshe Lewin, The Soviet century (London 2005). Se 

också Stephen Fortescue, ”Institutions vs. personalities in the USSR and Russia: a response to 

Graeme Gill”, 1993, Australian Slavonic and East European Studies, vol. 7, nr. 1 (1993). 
133 Göran Bergström & Kristina Boréus (red.), Textens mening och makt (Lund 2005), kapitel 

3 (andra upplagan). 
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I avhandlingen undersöks alltså Sovjetunionens strategier rörande de 

medel som skulle användas för att vinna sympatier hos befolkningar i andra 

länder, främst Sverige. Som framhållits har man i tidigare forskning 

konstaterat att ett lands säkerhet och internationella politiska position stärks 

när en utländsk befolkning attraheras av landets mjuka maktresurser. I ett 

lands säkerhetspolitik inkluderas även andra strategier och medel. Ett av 

dessa medel är militär makt. Här finns andra strategier för vilka medel som 

ska användas för att uppfylla det övergripande målet om ett lands säkerhet. 

Ett land har alltså flera olika medel för att nå politiska mål på olika nivåer 

och områden. För och inom VOKS formulerades många olika mål och 

strategier om vilka medel som skulle användas för att förbättra kulturutbytet 

och öka Sovjetunionens popularitet. I slutändan syftade agerandet till att 

understödja strategin som formulerats utifrån det övergripande målet om 

Sovjetunionens säkerhet och förbättrade internationella politiska position. 

Samtidigt som VOKS var ett medel i Sovjetunionens offentliga diplomati 

var VOKS också utförare av den sovjetiska offentliga diplomatins olika 

aktiviteter. Det är alltså ibland svårt att avgöra vad som är instrumentellt till 

vad och hur många nivåer som analytiskt kan anses relevanta. Det här har 

lösts genom att se de olika medlen som integrerade och överlappande inom 

strategi – alltså strategiska överväganden i fråga om VOKS, diplomati, mjuk 

makt, sällskapen Sverige-Sovjetunionen och offentlig diplomati utan 

inbördes rangordning. 

Avhandlingens källmaterialet är till största delen sovjetiskt. För att 

komplettera det sovjetiska källmaterialet har försök gjorts att få fram mer 

information om sällskapen Sverige-Sovjetunionen från svenska arkiv, men 

detta har inte lyckats.
134

 Angående det sovjetiska källmaterialet så hade ord 

inte samma betydelse i Sovjetunionen som i andra länder. Det gäller 

exempelvis ordet demokrati, vilket statsvetaren Brown redan 1965 belyste i 

en bok om sovjetisk propaganda.
135

 Språkbrukets politisk-sociala kontext 

                                                             
134 På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har en genomgång gjorts, men här har ytterst 

fåtaliga uppgifter om sällskapen påträffats för perioden 1945–1958. Försök har även gjorts att 

få tillgång till materialet till tidigare nämnda SOU 2002:87 och SOU 2002:93. Detta gäller 

framförallt en PM av Alf W. Johansson, Sällskapet för främjande av kulturella och 

ekonomiska förbindelser mellan Sverige och Sovjetunionen. Enligt uppgift till författaren är 

materialet fortfarande till vissa delar hemligt och jag har därför nöjt mig med SOU-

utredningarna i vilka Johanssons resultat redovisas. Förfrågningar har också gjort vid olika 

folkrörelsearkiv, exempelvis Norrbottens föreningsarkiv, utan positivt resultat. 
135 James Alexander Campbell Brown, Operation övertalning, reklam propaganda hjärntvätt 

(Stockholm 1965) s. 110. I kommunistisk retorik betyder demokrati enligt Brown ett folks rätt 

att styras av sina egna representanter som fullföljer en kommunistisk politik. Fredlig 

samexistens för en kommunist är enligt Brown ett tillstånd då de icke-kommunistiska 
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måste beaktas vilket historikerna Birgitta Almgren och Charlotta Brylla 

påpekat utifrån analyser av texter skrivna i Nazityskland ”eftersom vissa ord 

i diktaturer kan få en betydelseglidning”.
136

  

En källkritisk svårighet rör de sovjetiska texterna (källorna) och den 

sovjetiska statsapparatens karaktär. Vissa rapportförfattare torde ha gett den 

informationen som de trodde att mottagaren ville ha. Denna problematik har 

diskuterats i tidigare forskning.
137

 Historikern Aleksander Rupasov menar att 

problemet är svårlöst, eftersom informationsmottagaren kan ha, eller inte ha, 

vetskap om sändarens eventuella förvanskande. Mottagaren blir dessutom i 

många fall sändare när han/hon i sin tur informerar till nästa steg i hierarkin. 

Rupasov menar dock att åsikten om att ”diplomatiska företrädare för SSSR 

vid utarbetandet av sina rapporter endast styrdes av chefens åsikt […] strider 

mot sakernas faktiska situation”.
138

 Historikern Maxim Korobochkin menar 

å sin sida att rapporter från tjänstemän vid ambassaden och sovjetiska 

institutioner i hög grad speglade deras överordnades uppfattningar.
139

 Någon 

egentlig lösning på problemet har i dessa sammanhang mig veterligen inte 

presenterats. Ytterligare en materialrelaterad utmaning för den här 

avhandlingen är – precis som historikern Carlbäck-Isotalo påpekat i andra 

studier med liknande källmaterial
140

 – att inte behandla material producerade 

inom den sovjetiska beskickningen i Stockholm som policydokument från 

sovjetledningen. Ambitionen har dock varit att försöka blottlägga 

diskussionerna och korrespondensen mellan VOKS i Moskva och den 

sovjetiska ambassaden i Stockholm tillsammans med de mer avgörande 

besluten och policydokumenten från Moskva.   

                                                                                                                                               
makterna inte är fria att börja ett ”aggressionskrig” mot de fredsälskande kommunistiska 

makterna, vilket kan bero på antingen inre svaghet, hotet om klasskamp eller revolution inom 

det egna landet. Andra exempel från Brown är ”fred” som anses vara ett tillstånd som råder i 

ett kommunistiskt land, eftersom kapitalistländerna förutsätts befinna sig i ett tillstånd av 

öppet klasskrig. ”Frihet” betyder friheten att få leva i ett kommunistiskt samhälle, eftersom 

det i alla andra samhällen bara är den ledande klassen som har frihet.    
136 Charlotte Brylla & Birgitta Almgren, ”Språk och politik – teoretiska och metodiska 

reflektioner” i Charlotte Brylla, Birgitta Almgren och Frank-Michael Kirsh (red.), Bilder i 

kontrast: interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen 1933–1945 

(Aalborg 2005) s.105. 
137 Petersson (2004) s. 19–20; Petersson (1995); Bo Petersson The Soviet Union and 

peacetime neutrality in Europé. A study of Soviet political language (Göteborg 1990); Ken, 

Rupasov, Samuelson (2005) s. 346, not 24, s. 366–367, not 18; Carlbäck-Isotalo (1997) s. 

329–332; Wilhelm Agrell, Venona – spåren från ett underrättelsekrig (Lund 2003) s. 138–

139, 177. 
138 Ken, Rupasov, Samuelson (2005) s. 346, not 24. 
139 Korobochkin (2010). 
140 Carlbäck-Isotalo (1997) s. 330. 
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Historiker som analyserar den svenska politiken gentemot 

Sovjetunionen kan använda ett relativt omfattande och brett källmaterial 

med bland annat minnesanteckningar och dagböcker som finns i öppna arkiv. 

Motsvarande källmaterial finns inte tillgängliga från olika sovjetiska 

företrädare i Sverige och instanser där politiken gentemot Sverige 

utformades.
141

 Denna avhandling använder i hög grad diplomatisk 

brevväxling, främst brevväxling mellan VOKS representant på sovjetiska 

ambassaden i Stockholm och VOKS i Moskva. Det senare inkluderar den 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS och även VOKS styrelse. Dessa hade 

i sin tur korrespondens med Utrikesministeriet och de avdelningar som 

handhade Skandinavien.  De olika brevväxlingarnas ”ändar” är alltså VOKS 

representant i Sverige och chefen för Utrikesministeriet. Många frågor 

avgjordes dock av chefen för den utrikespolitiska avdelningen, vars 

arbetsuppgifter inkluderade Sverige. VOKS representant i Sverige hade 

främst fokus på det kulturella samarbetet, vilket inkluderade sällskapen/ 

Förbundet Sverige-Sovjetunionen och Sveriges kommunistiska parti (SKP). 

Men i korrespondensen behandlades även andra aspekter som påverkade 

VOKS arbete. Det här källmaterialet har främst hämtats från Ryska 

federationens statliga arkiv (GARF). I det nämnda arkivet har i första hand 

fond – den mest övergripande kategoriseringen av material i ryska arkiv – 

5283 studerats som innehåller just material från VOKS. I GARF har även 

fond 9576 granskats. Fonden innehåller bland annat källmaterial från tiden 

efter ombildningen av VOKS 1958, men ger dessutom en del information 

om VOKS verksamhet före 1958.
142

  

Ryska statliga arkivet för nyare historia (RGANI) har varit av intresse 

för att studera Centralkommitténs möten 1953–1958. I avhandlingen finns 

jämförelsevis få referenser till RGANI, vilket beror på att huvudfokus legat 

på VOKS vars arkiv finns i GARF. I det Ryska statliga arkivet för socio-

politisk historia (RGASPI) har jag främst använt mig av fond 82 som 

innehåller källmaterial från Vjatjeslav Molotovs arbete. Molotov var en 

viktig aktör inom den sovjetiska politiken och var dessutom under 

efterkrigsåren chef för Utrikeskommissariatet/Utrikesministeriet, vari VOKS 

ingick (se dock kap. 2). Dokumentationen från RGASPI rör framförallt 

perioden 1945–1953. I samma fond finns också dokumentation som rör 

                                                             
141 Ken, Rupasov, Samuelson (2005) s. 366–367. 
142 När referenser ges till arkivmaterialet i Moskva har jag i görligaste mån försökt att ange 

sida även för citat. Ibland har detta dock inte varit möjligt, eftersom inte alla dokument är 

numrerade. Ett dokument kan exempelvis börja på sidan 12 och sluta på sidan 18, men sakna 

numrering däremellan. 
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sovjetisk-svenska förhållanden på högre politisk nivå och de kulturella 

relationerna mellan länderna. Dessutom har om än mycket sparsamt fond 17 

använts som innehåller källmaterial från Styrelsen/Avdelningen för agitation 

och propaganda vid VKP(b):s/KPSS:s centralkommitté (Agitprop)
143

 men 

också beslut rörande VOKS. RGASPI har i jämförelse med GARF ägnats 

ganska liten uppmärksamhet vilket beror på att det finns tidigare forskning 

baserad på källor från RGASPI. Dessutom finns det ett antal 

dokumentpublikationer från RGASPI som består av tryckta källor vilka är 

vanliga i Ryssland. Det handlar om publikationer med avskrifter av politiska 

beslut från främst högre organ inom den sovjetiska stats- och partiapparaten. 

Två volymer har varit av speciellt intresse. Den första innehåller beslut från 

allra högsta nivå, inklusive politbyrån och Sovnarkom, alltså ministerrådet 

efter 1946 Politburo TsK VKP(b) i Sovet Ministrov 1945–1953. På liknande 

sätt förhåller det sig med den andra dokumentpublikationen Stalin i 

kosmopolitizm:  dokumenty Agitpropa CK KPSS 1945–1953, där framförallt 

beslut som hör samman med just antikosmopolitanismen och den kulturella 

verksamheten presenteras. En annan publikation i samma genre är Otdel TsK 

KPSS po svjazjam s inostrannymi kompartijami 1953–1975. Dessa har 

sammantaget varit betydelsefulla för att studera mer avgörande beslut från 

sovjetledningen.   

I den Ryska federationens utrikespolitiska arkiv (AVPRF) bevaras 

bland annat dokument från den sovjetiska ambassadens arbete i Sverige. 

Jämförelsevis få uppgifter har hämtats här vilket framför allt beror på att jag 

inte själv fått välja ut materialet utan blivit tilldelad det efter att ha lämnat in 

en ämnesbeskrivning. Här finns kommunikationen mellan Utrikesministeriet 

i Moskva och den sovjetiska ambassaden i Stockholm. Om jag fått tillgång 

till fler handlingar härifrån, hade det sannolikt varit möjligt att ge en 

tydligare och fylligare bild av den sovjetiska verksamheten och målsätt-

ningar med kulturutbytet som i stor utsträckning verkställdes av den 

sovjetiska ambassaden i Stockholm. De flesta dokument som rör 

kulturutbytet gick dock via VOKS vars dokumentation jag haft tillgång till. 

Dessutom finns det andra forskare som tidigare haft tillgång till ett mer 

utförligt material från AVPRF (och andra arkiv). Deras publikationer och 

referenser har använts i avhandlingen. Dessa är framför allt Helene 

Carlbäcks och Lars Björlins Sverige i ryska arkiv. Guide till ryska källor om 

svensk historia under 1900-talet (1999), Bo Peterssons Med Moskvas ögon 

(1994) och Sjvetsia v politike Moskvy (2005). Carlbäck och Björlin påpekar 

                                                             
143 Agitprop bytte 1948 namn från styrelsen till avdelningen. 
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att publikationen ”inte bör användas som källa för direkta citat”,
144

 vilket jag 

försökt att undvika. Men eftersom AVPRF har blivit betydligt mer restriktiv 

med utlämnandet av dokument, är Sverige i ryska arkiv i vissa fall den enda 

”källan” att tillgå.  

Förutom arkiven i Moskva har jag även använt tidningen Nyheter från 

Sovjetunionen som gavs ut av sovjetiska beskickningens pressavdelning i 

Stockholm. Som källorna i GARF avslöjar, användes den här tidningen till 

1960-talets början, då Förbundet Sverige-Sovjetunionen började ge ut en 

egen tidning, till att informera om sällskapen/förbundets verksamhet. Från 

VOKS sida hade man en tvetydig inställning till tidningen. Fram till mitten 

av 1960-talet, trots otaliga förslag och dekret om att en tidning för sällskapen 

borde grundas, ansågs den som ett i alla fall fungerande alternativ.
145

 

Avslutningsvis ska det tilläggas att jag genomgående försökt att 

presentera för- och efternamn på nämnda personer tillsammans med någon 

ytterligare information om personens betydelse i sammanhanget. Detta har 

dock inte varit möjligt i vissa fall och försvårats av den ryska traditionen där 

bara initialer och efternamn skrivs ut. Ett mindre antal svenskar saknar också 

bakgrundsbeskrivning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
144 Sverige i ryska arkiv 1, s. 7 och 205. 
145 Se Gosudarstvennij archiv Rosisskoj Federatsii (hädanefter GARF) 5283 op. 22, d. 86, s. 

182 F. Malgin, GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 151–152 Odaterat och inte heller undertecknat, 

men med största sannolikhet sammanfattat av V. Zjarikov under 1948. Dokumentet har titeln 

”Redogörelse om VOKS arbete i Sverige 1947.” GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 36 Medlem av 

ledningen vid VOKS L. Kislova 15 september 1948, GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 4, 6, 7, 13 

Chefen för skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov ”Arbetsplan för den 

skandinaviska avdelningen 1951” 
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Kapitel 2. Besluten kring VOKS och dess utveckling 
 

I och med det kalla krigets utbrott intensifierades många länders 

ansträngningar att vinna sympatier hos utländska befolkningar genom att 

popularisera kultur, politik och ideologi. I det här kapitlet fokuseras besluten 

rörande de medel som skulle användas för att popularisera Sovjetunionen 

genom VOKS och den sovjetiska offentliga diplomatin. Kapitlet fungerar 

innehållsmässigt som bakgrund till VOKS agerande i Sverige och gentemot 

sällskapen Sverige-Sovjetunionen. Kapitlet bygger både på källmaterial och 

tidigare forskning.  

 

VOKS bakgrund 1917–1945 

I Ryssland
146

 var förhoppningarna stora att fler revolutioner i andra länder 

skulle följa på den ryska 1917. En sådan utveckling antogs skapa nations-

gränsöverskridande förbindelser mellan Ryssland och andra länder. När 

denna utveckling uteblev tvingades Ryssland agera för att upprätta interna-

tionella förbindelser. Situationen försvårades av att flera länder efter revolu-

tionen hade brutit sina diplomatiska, politiska och ekonomiska kontakter 

med Ryssland.
147

 Isolationen ledde till framväxten av två strategier i den 

ryska och sedermera sovjetiska utrikespolitiken under 1920-talet. Den första 

handlade om att stödja arbetarklassens revolutionära kamp i olika länder för 

att i nästa steg erhålla den internationella arbetarklassens stöd i kampen för 

att säkra den sovjetiska statens fortsatta existens. Det här var också en av 

orsakerna till bildandet av Komintern 1919.
148

  

Den andra utrikespolitiska strategin syftade till att få in sovjetstaten i 

den internationella gemenskapen och få landet erkänt som suverän nation. 

Då de diplomatiska, ekonomiska och politiska kontakterna var brutna söktes 

från sovjetisk sida andra sätt att få stödjepunkter i utlandet. Därför bildades 

tillsammans med sympatisörer och kulturellt intresserade i väst organis-

ationer som skulle underlätta internationella utbyten och samarbeten inom 

sociala, politiska, ekonomiska och kulturella områden.
149

 I Sovjetunionen 

var en rad organisationer inblandade i att organisera turistresor och andra 

verksamheter som syftade till internationellt kontaktskapande. Exempelvis 

                                                             
146 Angående namnfrågan, se kap. 1 not 9. 
147 Jonathan Haslam, Russia's Cold War: from the October Revolution to the fall of the wall, 

(New Haven 2011) s. 3; Rotihaug (2000) s. 12. 
148 Rotihaug (2000) s. 12. 
149 Ibid. 
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organiserades från 1921 arbetsimmigrationen av Sovet truda i oboroni 

(STO), som hade ett övergripande ansvar för den produktionstekniska 

expertis som behövdes i uppbyggnadsarbetet.
150

 Även bildandet av Intourist i 

slutet av 1920-talet hade betydelse för de ökade internationella kontakt-

erna.
151

 Andra organisationer av betydelse – vid sidan av kommunistpartiet 

och Komintern – var olika författarsammanslutningar, idrotts-, ungdoms- 

och kvinnoorganisationer.
152

  

Arbetet med att initiera och främja de kulturella kontakterna organi-

serades inledningsvis av Kommittén för hjälp från utlandet vid centrala 

exekutivkommitténs presidium (KZP). KZP skulle ta emot och organisera 

den utländska hjälp som kom till landet i spåren av inbördeskriget och svält-

katastrofen och tog 1923 över arbetet från tidigare ansvariga organisa-

tioner.
153

 Olga Kameneva – Trotskijs syster och gift med politbyrå-

medlemmen Lev Kamenev – blev ledare för KZP som började samarbeta 

med olika grupper i väst i syfte att erhålla ekonomiska donationer.
154

 Då 

behovet av dessa hjälpinsatser senare minskade ändrades KZP:s verksamhet 

till att istället ansvara för etablerandet och upprätthållandet av kontakter med 

västliga sympatisörer.
155

 Det här sköttes av KZP:s informationsbyrå, som 

blev VOKS egentliga föregångare.
156

 Verksamheten inriktades mot upplys-

ningsarbete och information om Sovjetunionens kultur, ekonomi, ideologi 

och vetenskap. Målet var att sprida information om landet och samtidigt 

upprätthålla kontakterna med personer positivt inställda till Sovjetunionen 

samt att få landet erkänt. KZP:s förändrade verksamhet fick Folkkom-

missariernas råd (Sovnarkom) att den 5 april 1925 besluta om bildandet av 

det Allunionella sällskapet för kulturella kontakter med utlandet (VOKS).
157

 

                                                             
150 Galin Tarle, Druzja strany sovetov (Moskva 1968) s. 9–11, 20, 27. 
151 Sjnajdgen (2004). Intourists betydelse ökade under 1950-talet då också en mer utvecklad 

propagandaapparat användes och där mottagandet och synen på turisterna skiftade beroende 

på nationstillhörighet. 
152 Margulies (1968) s. 33–34; Clive Rose, The Soviet propaganda network: a directory of 

organisations serving Soviet foreign policy (New York 1988). 
153 Dessa organisationer var Pomosjtj golodnym (Centrala kommissionen för hjälp till 

svältande) som året innan ersatts med TsK Posledgol (Centrala kommissionen för följder av 

hungersnöden). 
154 David-Fox (2012) s. 33–35. 
155 Rotihaug (2000) s. 13. 
156 David-Fox (2012) s. 33–36. 
157 Rotihaug (2000) s. 13, 2000. Rotihaug har dateringen 8 augusti 1925 för bildandet, vilket 

hon enligt uppgift fått från VOKS bulletin. Enligt andra och senare uppgifter sker grundandet 

den 5 april 1925, se Magnúsdóttir (2000) s. 130; Sergej Mironenko, Fondy Gosudarstvennogo 

archiva Rossiiskoj Federatsii po istorii SSSR, vol. 3 (Moskva 1997), s. 644. Se också Ludmila 

Stern, ”The All-Union Society for cultural relations with Foreign countries and French 

intellectuals, 1925–29”, Australian Journal of Politics and History, vol. 45, nr. 1 (1999) s. 
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Från mitten av 1920-talet blev VOKS en huvudorganisation för de sovjetiska 

makthavarna i arbetet med utländska kontakter och offentlig diplomati.
158

 

Med Olga Kameneva som ledare fick VOKS en allt fastare 

organisation. Verksamheten inriktades på att skapa samarbeten med 

utländska organisationer inom vetenskap och kultur. De vänskaps-

organisationer som skapades under 1920-talet i en rad europiska (och nord-

amerikanska) länder blev viktiga för VOKS då dessa förväntades fungera 

som organisatoriska stödjepunkter men också som kommunikations- och 

informationskanaler.
159

 I mitten av 1920-talet bestod VOKS av åtta special-

byråer som arbetade med litteraturförmedling, organisationssamarbete, press, 

foto, utställningar och delegationsutbyten. Den viktigaste byrån var 

Exportbyrån som var indelad i sju avdelningar som ansvarade för var sitt 

geografiskt område, exempelvis Centraleuropa, Latinamerika och Skandi-

navien. I den Skandinaviska avdelningen fanns ett kontor för varje skandi-

naviskt land. Den åttonde byrån var inriktad på tradition och kultur för de 

olika folkgrupperna och republikerna inom Sovjetunionen.  

I slutet av 1920-talet var kontakter upprättade med 77 länder av vilka 

46 ännu inte hade några officiella diplomatiska relationer med Sovjet-

unionen.
160

 De olika avdelningarna var ytterst små, eftersom VOKS vid 

slutet av 1920-talet hade cirka 60 anställda i Moskva, men organisationen 

hade även sina representanter vid de sovjetiska ambassaderna runt om i 

världen.
161

 Efter Olga Kemeneva tog Fjeder Petrov över som ledare 1929. 

Petrov hade tidigare varit chef för Huvudstyrelsen för vetenskap och 

utbildning (utbildningskommissarie) i Ryska socialistiska federativa sovjet-

republiken (RSFSR). Ledarbytet medförde att VOKS verksamhet tydligare 

kom att inriktas mot information om det kommunistiska styrelseskicket och 

marxistisk ideologi genom litteratur, vetenskap och film. Samtidigt fick 

VOKS allt större ansvar för att ta emot resenärer, främst intellektuella, från 

Västeuropa och Nordamerika.
162

 Efterhand utvecklades kontakterna med 

                                                                                                                                               
100. Enligt David-Fox (2012) s. 40 började VOKS fungera i april 1925 medan VOKS stadgar 

ratificerades den 8 augusti 1925.  
158 David-Fox (2012) 5. 
159 Rotihaug (2000) s. 14 och passim; David-Fox (2012) s. 41. 
160 Rotihaug (2000) s. 15-16. 
161 David-Fox (2012) s. 41–42.  
162 Rotihaug (2000) s. 15-16; se Paul Hollander, Political pilgrims: Western intellectuals in 

search of the good society (New Brunswick 1997); Michael David-Fox, ”The fellow travelers 

revisited: The ’cultured west’ through Soviet eyes”, The journal of modern times, vol. 75, nr. 

2 (2003) s. 300–335; Sheila Fitzpatrick, ”Australian visitors to the Soviet union: The view 

from the Soviet side” i Sheila Fitzpatrick & Carolyn Rasmussen (red.), Political tourists: 

travellers from Australia to the Soviet Union in the 1920s-1940s (Charlton 2008); David 
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vänskapsorganisationerna som bildats i många länder och ofta hade ett tätt 

samarbete med de nationella kommunistpartierna. I slutet av 1930-talet 

minskade VOKS verksamhet vilket kan förklaras med fascismens framväxt 

och med att sovjetvänliga organisationer förbjöds i en rad länder.
163

 Andra 

förklaringar gör gällande att de kulturella kontakterna under senare delen av 

1930-talet upphörde eftersom Sovjetunionen inte längre ansågs vinna 

fördelar med kulturutbytet och att misstänksamheten mot den kapitalistiska 

världen ökade i det stalinistiska sovjetsystemet.
164

 

Situationen ändrades efter andra världskriget då både VOKS betydelse 

och verksamhet ökade. Den ”kulturella konflikten” intensifierades i takt med 

att de internationella motsättningarna tilltog och var samtidigt ett alternativ 

till ett väpnat krig. I stort sett all kultur, från idrott till serietidningar, blev 

potentiella medel för att skapa opinion och underminera utländska samhälls-

system och nationer.
165

 Samtidigt fanns inledningsvis förhoppningar om ett 

ökat samarbete mellan de forna allierade. Molotov gav uttryck för dessa i 

slutet av september 1945 i ett tal i London för det Engelska sällskapet för 

kulturella förbindelser med Sovjetunionen. Molotov utgick här från det 

engelsk-sovjetiska krigssamarbetet 1942–1945 och hoppades att detta skulle 

bli betydelsefullt för den fortsatta vänskapliga utvecklingen. Han menade att 

en ”av huvudfaktorerna, som främjar stärkandet av de vänskapliga 

relationerna mellan England och Sovjetunionen samt den ömsesidiga 

förståelsen, är stödjandet och förbättrandet av de kulturella förbindelserna 

mellan våra stora folk”.
166

 Stalin delade inte Molotovs uppfattning och var 

fast besluten att inte låta sådana stämningar slå rot. Han ville istället satsa på 

en ”ideologisk ortodoxi” där inga ideologiska avvikelser tilläts.
167

 Följden av 

det uppblossande kalla kriget blev att olika institutioner och metoder 

skapades i en rad länder under de första efterkrigsåren med syfte att 

                                                                                                                                               
Caute, The fellow travellers: intellectual friends of Communism (New Haven 1988); Marguels 

(1968). För svenskt vidkommande se Tornbjer (2008). 
163 Rotihaug (2000) s. 16–17. 
164 Gould-Davies (2003). 
165 Tony Shaw, ”The politics of Cold War culture”, Journal of Cold War studies, vol. 3, nr. 3 

(2001) s. 59–60. För den amerikanska och brittiska sidan av det här propagandakriget, se: 

Steve Nicholson, British theatre and the red peril: the portrayal of communism 1917-1945 

(Exeter 1999); Christopher Mayhew, A war of words: A cold war witness (London 1998); 

Paul Lashmar & James Oliver, Britain´s secret propaganda war 1948–1977 (Stroud 1998); 

Frances Stonor Saunders, Who paid the piper? The CIA and cultural cold war (London 1999); 

Scott Lucas, Freedom's War: The US Crusade Against the Soviet Union, 1945-56 

(Manchester 1999); Richard Mayer Fried, The Russians are coming! The Russians are 

coming! Pageantry and patriotism in Cold-War America (New York 1998). 
166 Nyheter från Sovjetunionen, nr. 12, s. 1 (1945). 
167 Gould-Davies (2003). 
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propagera för landets politiska ideologi och ekonomiska system genom 

mellanstatliga kulturutbyten.
168

 

 

Ansvaret för VOKS 

I tidigare forskning har det funnits en osäkerhet om vem eller vilken 

myndighet som styrde VOKS, dels i organisatorisk-byråkratisk hierarkisk 

mening, dels hur det såg ut i praktiken. Historikern David-Fox menar att 

VOKS före andra världskriget var svårplacerat inom den sovjetiska 

byråkratiska hierarkin, eftersom organisationen saknade ett starkt tillsyns-

organ.
169

 För tiden efter andra världskriget menar Gould-Davies att alla 

kulturella kontakter sköttes av Utrikeskommissariatet under ledning av 

Vjatjeslav Molotov.
170

 Gould-Davies hänvisar till J.D. Park men har enligt 

min mening dragit väl långtgående slutsatser utifrån Parks undersökning.
171

 

Mer välgrundat är Gould-Davies uppfattning att Avdelningen för kontakter 

med kommunistiska partier
172

 – som bildades 19 mars 1953 genom ett beslut 

i Ministerrådet – blev ansvarigt för VOKS. Detta ledde till att partiet fick 

bättre kontroll över VOKS och till ”a long tussle with the Ministry of 

Foreign Affairs in this field”.
173

 För tiden fram till 1948 menar andra 

forskare att ansvaret för VOKS låg hos Andrej Zjdanov i egenskap av chef 

                                                             
168 Glover (2011) s. 15 med hänvisning till John Durham Peters, Speaking into the air: A 

history of the idea of communication (Chicago 1999). 
169 David-Fox (2002) s. 11; Magnúsdóttir (2006) s. 130, not 70. 
170 Gould-Davies (2003) s. 197. Se även Magnúsdóttir (2006) s. 129, 154–155. 
171 Park (2003), s. 100–101. Park refererar i sammanhanget till ett telefonsamtal i november 

1947 från Leninbiblioteket till den amerikanska ambassaden. Inga sovjetiska policydokument 

ligger alltså till grund för Gould-Davies antagande i just den här frågan och tidpunkten. 
172 Den här avdelningen vid CK bytte namn och omorganiserades ett flertal gånger. Mest känd 

är den under benämningen Internationella avdelningen vid CK som skapades 1957. År 1943 

skapades Avdelningen för utrikespolitik, 1945 Utrikespolitiska avdelningen, 1948 

Avdelningen för utrikesförbindelser, 1949 Utrikespolitiska kommissionen som bytte namn två 

gånger 1952. År 1953 skapades Avdelningen för kontakter med kommunistiska partier som 

1957 delades i två avdelningar där en av dessa brukar gå under benämningen Internationella 

avdelningen. För forskning om avdelningens politiska betydelse se Jerry F. Hough, ”Soviet 

policymaking toward foreign communists”, Studies in Comparative Communism, vol. 15, nr. 

3 (1982) s. 167–183; Robert W. Kitrinos, ”The CPSU Central Committee´s International 

Department” i Robbin F. Laird & Erik P. Hoffman (red.), Soviet Foreign Policy in a changing 

world (Berlin 1986); Mark Kramer, ”The role of the CPSU International Department in 

Soviet Foreign Relations and national security policy”, Soviet studies, vol. 42, nr. 3 (1990); 

Leonard Schapiro, ”The International department of the CPSU: key to Soviet policy”, 

International Journal, vol. 32, nr. 1 (1976/1977) s. 41–55. 
173 Gould-Davies (2003) s. 203. Gould-Davies källa är här ett meddelande från V. Grigorjan 

till Chrusjtjov 18 mars 1953. 



 

42 

för Agitprop och Avdelningen för utrikespolitik vid CK.
174

 Andra menar att 

Avdelningen för utrikespolitik inte kunde konkurrera med Utrikes-

ministeriets maktposition under ledning av Molotov.
175

 De olika författarna 

som närmat sig VOKS med frågeställningen om vilket organ som hade det 

övergripande ansvaret refererar återkommande till varandra och något 

entydigt svar i ansvarsfrågan finns inte.
176

 En orsak till den relativa 

oklarheten är att det var många olika organisationer som hade verksamheter 

kopplade till propaganda och kultur i andra länder och att verksamheterna 

överlappade varandra.
177

 Dessutom genomfördes ständiga omorganiseringar 

av parti- och statsapparaten som handhade den utrikespolitiska verksamheten 

och förvaltningen 1945–1958.
178

 Det tycks med andra ord vara svårt att 

utröna VOKS position inom det sovjetiska byråkratiska systemet, men jag 

kommer att belysa och diskutera frågan utifrån de källor jag studerat för att 

om möjligt tillföra forskningsområdet ytterligare information. Ansvaret för 

VOKS är i sammanhanget betydelsefullt eftersom tidigare forskning pekat 

på att ju fastare VOKS knöts till partiet, desto hårdare kontrollerades VOKS. 

Samtidigt strävade Molotov kontinuerligt efter att Utrikesministeriet skulle 

vara relativt självständigt från partiet och den hemliga polisen.
179

 I 

förlängningen kan alltså VOKS verksamhet ha påverkats av organisationens 

position inom det sovjetiska byråkratiska systemet. 

 

 

                                                             
174 Pechatnov (2001) s. 1–27; Magnúsdóttir (2006) s. 127 not 63, s. 129, s. 130 not 70; Zubok 

& Pleshakov (1996) s. 119–120. 
175 Zubok & Pleshakov (1996) s. 119–120. 
176 Magnúsdóttir (2006) s. 127 not 63, s. 129, s. 130 not 70; Zubok & Pleshakov (1996) s. 

119–120; David-Fox (2012) s. 322–323; Pechatnov ( 2001) s. 1–27; Frederichsen (2012) s. 

185. Det ska påtalas att Frederichsen dateringar är oklara och redogörelsen troligen rör senare 

delen av 1950-talet. För senare perioder se Rose (1988) s. 257–258, 277. Enligt Bo Petersson 

(1994) s. 15 hade Utrikesministeriet ”i realiteten hade en ställning som avdelning inom 

centralkommittén”. 
177 Rosisskij gosudarstvennyj archiv sotsialnoj i polititjeskoj istorii, hädanefter RGASPI, fond 

(f.) 17, opis (op.) 116, delo (d.) 234, s. 9–10. Beslut av Orgbyrå TsK VKP(b) ”om 

förbättringar av den sovjetiska propaganda utomlands” 29 sep 1945, Pechatnov (2001) s. 1–

27. 
178 Natalia Tomilina (red.), Otdel TsK KPSS po svjazam s inostrannymi kompartijami 1953–

1957 (Moskva 1999), s. 10. Hädanefter Otdel TsK KPSS po svjazam s inostrannymi 

kompartijami 1953–1957. 
179 Marie Mendras, ”Policy outside and politics inside” i Archie Brown (red.), Political 

leadership in the Soviet Union (Basingstoke 1989), s. 149. Se också Petersson (1994) s. 15. 
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VOKS och propagandans ökade betydelse 

Sovjetunionens internationella popularitet till följd av insatserna under andra 

världskriget hade börjat falna redan hösten 1945. Samtidigt kom rapporter 

om ökad engelsk och amerikansk propaganda i en rad länder.
180

 De 

sovjetiska myndigheternas motdrag var att använda VOKS, som skulle 

bekämpa ”tendentiös propaganda som förminskar SSSR:s roll i kriget, som 

tiger om sociala motsättningar, slätar över reaktionära antidemokratiska 

tendenser och som överdriver den materiella nivån för människorna i 

kapitalistiska länder”.
181

 Detta propagandistiska huvuduppdrag preciserades i 

augusti 1945 av VOKS ordförande Vladimir Kemenov för utrikes-

kommissarie Molotov och politbyråkandidaten Georgij Malenkov. VOKS 

skulle dessutom, precis som man gjort under mellankrigstiden, rikta arbetet 

mot den inhemska sovjetiska befolkningen och internationellt vilket 

beskrivits som en kulturell tvåfrontsverksamhet.
182

 Verksamheten gick 

vidare ut på att informera den sovjetiska befolkningen om ”den mest 

värdefulla” utländska kulturen och samtidigt utmana och motverka det 

”informationsmonopol” utländska ”propagandacentrum” annars befarades 

få. Sovjetiska kulturarbetare skulle genom VOKS få större kunskap om 

utländsk kultur vilket krävdes i gränsöverskridande samarbeten. VOKS 

verksamhet syftade också till att inhämta information som kunde ha 

”kunskapsgivande och praktisk betydelse […] och hjälpa sovjetiska 

specialister att använda utländsk värdefull vetenskaplig kunskap”. VOKS 

strategi för att lyckas i dessa målsättningar var att understödja ”framstegs-

vänliga element och kritisera reaktionära tendenser” och att propagera för 

den sovjetiska kulturen utomlands vilket man hoppades skulle påverka den 

utländska kulturen ”i progressiv och demokratisk riktning”. Realiserandet 

skulle enligt Kemenov underlättas om man från sovjetisk sida visade intresse 

för andra länders kulturer genom utställningar, föredrag och konserter.
183

  

                                                             
180 Pechatnov (2001) s. 3, 7. Se not 105 och 135. Ordet ”propaganda” ska inte alltid läsas med 

pejorativ innebörd, utan istället med latinsk betydelse. I det sovjetiska källmaterialet som 

redovisas ska alltså propaganda allmänt förstås som ”spridning av åsikter [argument eller 

information]”, alltså att propagera, argumentera eller informera. Det ansågs dock finnas en 

skillnad mellan ”kommunistisk” och ”borgerlig” propaganda, där den senare uppfattades som 

mer manipulativ. Se Stora sovjetiska encyklopedin: http://bse.sci-lib.com/article093385.html 

(17 december 2014). 
181 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 3-7 Ordförande i VOKS ledning, V. Kemenov, 15 augusti 

1945 till Molotov och Malenkov. 
182 David-Fox (2002) s. 10; Magnúsdóttir (2006) s. 132, not 75. 
183 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 3-7 Ordförande i VOKS ledning, V. Kemenov, 15 augusti 

1945 till Molotov och Malenkov. 
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De försämrade relationerna efter kriget ökade enligt Kemenov VOKS 

arbetsbörda. Av den anledningen föreslog Kemenov en utbyggnad av VOKS 

avdelningar från 8 till 25 stycken uppdelade på verksamhet och geografiska 

områden.
184

 De föreslagna förändringarna tycks ha fått genomslag.
185

 

Dessutom ansåg Kemenov att VOKS organisatoriska placering i det 

sovjetiska systemet borde förändras. VOKS arbetsuppgifter var 

underordnade Utrikeskommissariatet och den sovjetiska regeringen genom 

dess uppdrag att upprätta kontakter mellan sovjetiska officiella organ och 

organisationer och personer i utlandet.
186

 VOKS låg enligt Kemenov 

organisatoriskt närmare Kommittén för kulturella kontakter med utlandet vid 

Sovnarkom. Den hittillsvarande ordningen där VOKS var ett frivilligt 

förbund betydde att VOKS skulle efterleva order och direktiv från olika 

myndigheter och regeringsbeslut, men saknade samtidigt de rättigheter som 

tillkom en myndighet. VOKS position gav inte tillräcklig auktoritet och 

medförde ett ständigt försvarande av sin politiska betydelse och position 

inom samhällsstrukturen. Enligt Kemenov var lösningen att ge VOKS en 

plats vid Sovnarkom och partiets centralkommitté (CK) vilket skulle 

innebära rättigheter och skyldigheter som en central myndighet.
187

 

Kemenovs förslag gick inte igenom utan VOKS kom även fortsättningsvis 

att officiellt vara ett frivilligt förbund i enlighet med artikel 126 i den 

sovjetiska konstitutionen.
188

 Istället kom VOKS att organisatoriskt inordnas i 

den sovjetiska propagandaverksamheten och styras av andra kommissariat 

och myndigheter.  

                                                             
184 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 3-7. Uppgiften om att VOKS bestod av åtta avdelningar direkt 

efter kriget kommer från Rotihaug (2000) s. 31. 
185 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 7 och 9 Beslut av Sovnarkom SSR, Folkkommisariernas råd, 

odaterat. Se också GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 30. Avdelningarna var: 1) Ledningen 2) 

Amerikanska avdelningen 3) Avdelningen för latinamerikanska länderna 4) Engelska 

avdelningen 6) Centraleuropeiska avdelningen 7) Avdelningen för de skandinaviska länderna 

8) Avdelningen för balkanländerna 9) Avdelningen för nära östern 10) Avdelningen för 

fjärran östern 11) Vetenskapsavdelningen 12) Konstavdelningen 13) Foto- och laboratorie-

avdelningen 14) Utställningsavdelningen 15) Pressavdelningen 16) Bokfonden 17) 

Biblioteket 18) Protokollavdelningen 19) Internationella klubbavdelningen (interklubov) 20) 

Kaderavdelningen 21) Kontrollavdelningen (upravlenie delam) 22) Den hemliga avdelningen 

23) Ekonomiavdelningen 24) Arkiv 25) Litteratur- och musikbyrån.  
186 NKID - Utrikeskommissariatet ombildades 1946 till Utrikesministeriet. De officiella 

organen Kemenov nämnde var Narkom - här republika folkkommissarier och kommittéer vid 

SNK (Sovnarkom) SSSR - Folkkommissariernas råd. 
187 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 3–7, ordförande i VOKS ledning, V. Kemenov, 15 

augusti1945 till Molotov och Malenkov. 
188 Rosisskij gosudarstvennyj archiv sotsialnoj i polititjeskoj istorii (hädanefter RGASPI) f. 82 

op. 2, d. 1013, s. 64–69. 
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Organisationsbyrån – det exekutiva organet i kommunistpartiets CK
189

 

– beslutade den 29 september 1945 att VOKS och en rad andra organ-

isationer skulle öka informationen (propagandan) om Sovjetunionen 

utomlands. För att realisera denna målsättning skapades en kommission där 

VOKS ordförande Kemenov ingick.
190

 Kommissionen gavs dock ingen 

politiskt tyngd och insatsen var halvhjärtad.
191

 Likväl hade VOKS kulturella 

kontakter enligt Kemenov breddats från att tidigare främst ha innefattat 

vänsterintellektuella till att nu också engagera ”de breda massorna” i en rad 

länder. Den positiva utvecklingen berodde enligt Kemenov främst på segern 

i andra världskriget som medfört en uppvärdering av den sovjetiska kulturen 

med dess ”progressiva karaktär”.
192

 Kemenov menade att situationen borde 

utnyttjas för att befästa Sovjetunionens nyvunna popularitet.
193

 Propagandan 

skulle framhäva Sovjetunionens militära, politiska och ideologiska kamp 

mot ”hitlerismen”. Det poängterades även att propagandan och det kulturella 

arbetet skulle anpassas till villkoren i varje enskilt land. Distinktionen 

gentemot USA var i sammanhanget viktig att belysa. Med utgångspunkt i 

den ”vanliga sovjetiska människans” karaktärsdrag och livsvillkor skulle 

USA:s samhällssystem kritiseras. Ansatsen ansågs fokusera ”sovjet-

människans fullständiga politiska rättigheter” och utgöra ett svar mot 

”förljugna vanföreställningar om sovjetisk demokrati”. I propagandan 

(informationen) riktad mot länderna inom det brittiska samväldet skulle 

istället framhållas de olika nationella gruppernas jämlikhet i Sovjetunionen. 

Syftet var att kontrastera Sovjetunionens nationalitetspolitik mot den 

”engelska imperialismens kolonialpolitik”.
194

 I själva genomförandet skulle 

prosovjetiska grupper utomlands – vilket inkluderade de olika vänsällskapen 

                                                             
189 Pechatnov (2001) s. 3, 7. 
190 Nadzjafov, D., Belousova, Z. Stalin i kosmopolitizm: Dokumenty Agitpropa TsK KPSS 

1945–1953 (Moskva 2005), s. 26–27. Hädanefter Stalin i kosmopolitizm. Från RGASPI, f. 17, 

op. 116, d. 234, l. 9–10. Beslut av Orgbyrå TsK VKP(b) ”om förbättringar av den sovjetiska 

propaganda utomlands” 29 september 1945. Det var många organisationer beslutet gällde, 

bland annat: VOKS, All-sovjetsika kommittén för högre skolor, Gosinozdat (det statliga 

förlaget för utgivning av utländsk litteratur), VTsSPS (All-sovjetiska Landsorganisationen för 

fackföreningar), Radiokommittén vid ministerrådet. 
191 Pechatnov (2001) s. 6–7. 
192 Enligt Vladimir Kemenov hade VOKS 1945 kulturella kontakter med 52 länder och över 

3,000 olika sällskap. Dessutom stödde och samarbetade VOKS med universitet, 

konstnärssammanslutningar, vetenskapscentra, och upplysningsorganisationer utomlans. Det 

troliga är att siffran 3 000 syftade på alla organisationer som VOKS hade kontakt med.   
193 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 55–57 Ordförande i VOKS ledning V. Kemenov till 

Aleksandr Panjusjkin vid Avdelningen för internationell information vid Kommunistpartiets 

centralkommitté 27 februari 1946. Citatet från s. 55 
194 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 59–62 Ordförande i VOKS ledning, V. Kemenov till vice 

utrikesminister Andrej Vysjinskij 30 mars 1946. 
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– förses med material. VOKS internationella kontakter sades ha ”skapat 

förutsättningar för ett ökat inflytande utomlands genom bred propaganda om 

det sovjetiska samhällsbygget”. Dessutom ansågs det nödvändigt att använda 

”SSSR:s kulturella kontakter i utlandet […] för att stärka de demokratiska 

krafterna utomlands i deras kamp mot reaktionen och aktiverandet av 

antisovjetisk propaganda”.
195

   

 

Centralkommitténs riktlinjer 

VOKS ökade sin propagandaverksamhet omedelbart efter andra världskriget, 

men det dröjde till våren 1946 – enligt historikern Pechatnov som ett direkt 

svar på Churchills tal i Fulton om ”järnridån” – innan den sovjetiska 

utrikespropagandan gavs högsta prioritet. Avdelningen för utrikespolitik vid 

CK beordrades att ”drastiskt öka arbetet med att demolera det antisovjetiska 

mönstret från” USA och England. I april höll Andrej Zjdanov ett anförande i 

CK om behovet av att stärka ”den ideologiska fronten”.
196

 Sommaren 1946 

gav Stalin order om en genomgång av den sovjetiska propagandan 

utomlands
197

 och i början av augusti beslutade CK om att inrätta ett råd med 

Zjdanov som ordförande och som skulle leda de sovjetiska propaganda-

organisationerna utomlands. Förutom att ge direktiv till organisationerna 

som handhade verksamhet utomlands lades särskild vikt vid ”avslöjanden 

och vederläggning i den utländska och sovjetiska pressen av antisovjetiska 

lögner från engelska, amerikanska och andra tidningar och tidskrifter”.
198

  

Några dagar senare beslutade CK ”om belysning av utrikespolitiska 

frågor i den sovjetiska pressen och om sovjetisk propaganda utomlands” där 

också VOKS roll preciserades. Beslutet grundades på kritiken av den 

tidigare sovjetiska propagandaverksamheten som ansågs otillräcklig i 

”omfattning, föga effektiv och ha svag produktivitet [operativnost]”. Den 

hade inte heller i tillräcklig utsträckning värnat ”SSSR:s statliga intressen 

och Sovjetunionens ökade inflytande i internationella frågor”. VOKS var en 

av flera organisationer som inte klarat av sin uppgift utan istället, påstods det 

kritiskt, agerat ”ofullständigt, amatörmässigt” och med dålig kontroll över 

verksamheten. Redogörelserna av den internationella politiken hade vidare 

                                                             
195 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 55–57 Ordförande i VOKS ledning V. Kemenov till 

Aleksandr Panjusjkin vid Avdelningen för internationell information vid Kommunistpartiets 

centralkommitté 27 februari 1946. Citatet från s. 55. 
196 Pechatnov (2001) s. 6. 
197 Ibid., s. 8. 
198 Stalin i kosmopolitizm (2005), s. 55-56, från RGASPI f. 17, op. 125, d. 155, s. 16, 8 augusti 

1946. 



 

47 

varit ”ytlig och schablonartad” och inte i tillräcklig utsträckning belyst 

livsvillkoren och utrikespolitiken i utländska stater. Likaså hade den 

sovjetiska propagandan som riktats mot länder i väst huvudsakligen haft ”en 

försvarsinriktad karaktär”. CK ansåg att de organisationer som haft ansvaret 

för den sovjetiska propagandan utomlands agerat initiativlöst och ”saknat 

mod i […] belysningen av utrikespolitiska frågor”. Organisationerna hade 

samtidigt underlåtit att ”avslöja den imperialistiska politiken och [de] 

antisovjetiska intrigerna från de kapitalistiska ländernas reaktionära kretsar”. 

Inte heller hade man gjort tillräckligt för att popularisera Sovjetunionens 

utrikespolitik utomlands, som syftade till att ”stärka fredens sak och folkens 

säkerhet, genom utrotandet av fascism och aggression”.
199

  

En rad årgärder krävdes för att komma tillrätta med de påtalade 

bristerna. Förutom att stärka informationen om inrikespolitiska frågor inom 

det egna landet var en av VOKS (och andra organisationer) huvuduppgifter 

att med sin information riktad mot utlandet arbeta för att ”stärka och bredda 

Sovjetunionens politiska och idémässiga påverkan”. Alla tänkbara inform-

ationsvägar skulle användas för att få ut riktig information om Sovjet-

unionens politik, kultur och vetenskap. Utifrån den tidigare kritiken skulle 

VOKS systematiskt ”kritisera den imperialistiska utrikespolitiken och den 

reaktionära borgerliga ideologin hos utländska stater”. Av detta följde också 

att den sovjetiska ”utrikespropagandan måste vara initiativrik, offensiv och 

vittomfattande till formen, avsedd för varje enskilt land och olika 

befolkningslager”. CK bekräftade också bildandet av ett råd som skulle ha 

det övergripande ansvaret för principiella direktiv i utrikespropagandan.
200

 

Propagandan skulle också riktas till den inhemska befolkningen. Enligt 

                                                             
199 Ibid., s. 60-65 från RGASPI f. 77 op. 4, d. 16, s. 55–63, 13 augusti 1946. I det sovjetiska 

propagandamaterialet för utlandet hade inte heller betonats det sovjetiska samhällsbyggets 

fördel framför de kapitalistiska. Enligt CK borde budskapet vara att man i Sovjetunionen 

lyckats komma bort från exploateringen av människor. Detta inbegrep en analys och 

förklaring av planekonomins överlägsenhet, exempelvis att ingen arbetslöshet fanns. Det 

skulle poängteras att det i Sovjetunionen rådde jämlikhet och vänskap mellan landets olika 

folkgrupper vars olika kulturer ”blomstrade”. Vidare hade inte tillräckligt utrymme ägnats 

Sovjetunionens seger över Nazityskland i kriget och försvarandet av världsfreden och 

friheten. De olika formerna och informationsvägarna som använts för att sprida den sovjetiska 

informationen hade varit otillräckliga i en rad avseenden. En av dessa var att inte tillräcklig 

hänsyn tagits till säregenheterna hos varje enskilt land och dess befolkning vilket fått följden 

att påverkan på den samhälleliga uppfattningen utomlands minskat. 
200 Ordförande för Rådet för utrikespropaganda vid CK blev Zjdanov. Övriga medlemmar var 

bland andra ledare för organisationer med uppgift att utföra propagandaverksamhet 

utomlands, däribland VOKS ordförande Kemenov. Men också andra personer som under lång 

tid kom att påverka den sovjetiska propagandan utomlands: G. Aleksandrov, A. Vysjinskij, E. 

Zjukov, V. Kuznetsov, O. Kuusinen, S. Lozovskij, N. Michailov, B. Ponomarev, M. Suslov. 
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samma mönster beslutades att Agitprop skulle ha den dagliga ”operativa 

ledningen och kontrollen över verksamheten”, inklusive den som VOKS 

ansvarade för.
201

 Agitprop skulle koordinera verksamheten med Utrikes-

ministeriets utrikespolitiska propaganda och Agitprops chef skulle närvara 

vid Utrikesministeriets möten.
202

 VOKS låg följaktligen vid den här 

tidpunkten organisatoriskt under Utrikesministeriet och var integrerad i dess 

verksamhet samtidigt som Agitprop genom beslutet fick befogenheter att 

styra propagandaarbetet i VOKS.
203

 Zjdanov var också ansvarig för den 

Utrikespolitiska avdelningen vid CK
204

 men i praktiken betyder detta att 

Molotov (Utrikesministeriet) tillsammans med Zjdanov (Agitprop och 

Utrikespolitiska avdelningen vid CK) var ansvariga för VOKS.
205

  

Genom beslutet blev VOKS en del av den informationsapparat 

Agitprop hade att tillgå utomlands vilket betydde att organisationens 

arbetsuppgifter utökades till att omfatta mer än kultursamarbeten. VOKS 

skulle informera Agitprop om utländsk press, ”parlamentariska redogörelser 

från utländska stater; […] redogörelser från partikongresser och konferenser 

från borgerliga, socialistiska och kommunistiska partier, [liksom] från 

fackförbund och andra samhällspolitiska organisationer”.
206

 Informations-

kravet gällde också olika länders litteratur, ekonomi, kultur och ideologi. För 

att klara av detta utvidgade uppdrag ålades Utrikesministeriet att inrätta en 

befattning vid de sovjetiska ambassaderna. Tjänsten innebar arbete med 

kulturutbyten, samordning av propaganda och inhämtande av information. 

Intensifieringen av verksamheten innebar att en ökad tonvikt lades på att 

använda tidningar och radiosändningar som resurser i informations-

verksamheten både inom landet och utomlands. VOKS skulle propagera för 

visningar av sovjetiska filmer och anordna turnéer för sovjetiska kultur-

arbetare i andra länder. Det kunde röra sig om ensembler, teaterkollektiv, 

konserter, olika former av utställningar och föreläsningar och kurser.
207

 

                                                             
201 Stalin i kosmopolitizm (2005), s. 61-62 från RGASPI f. 77 op. 4, d. 16, s. 55-63, 13 augusti 

1946. 
202 Ibid., s. 60-65, från RGASPI f. 77 op. 4, d. 16, l. 65, 13 augusti 1946. 
203 Jmf. Gould-Davies (2003). 
204 Formellt var Michail Suslov och hans vice Alexander Panyushkin chef för den 

Utrikespolitiska avdelningen vid CK men båda rapporterade till Zjdanov, se Zubok och 

Pleshakov, s. 119-120. Samma förhållande fanns i Agitprop, där Georgij Aleksandrov var 

chef, men som låg under Zjdanovs ansvarsområde. 
205 Pechatnov, V. (2001), s. 7, 119–120. 
206 Stalin i kosmopolitizm (2005), s. 64-65, från RGASPI f. 77 op. 4, d. 16, s. 65, 13 augusti 

1946. 
207 Ibid., s. 64–65, från RGASPI f. 77 op. 4, d. 16, l. 65, 13 augusti 1946. Genom beslutet fick 

VOKS också ansvar för att bjuda in till Sovjetunionen ”demokratiska samhälleliga 



 

49 

VOKS utlandstationerade personal vid ambassaderna, som sedan tidigare 

formellt hade ansvar för kulturutbytet, fick med beslutet således betydligt 

fler arbetsuppgifter. En del av dessa låg under Agitprops ansvarsområde men 

var samtidigt samordnade av Utrikesministeriet. 

 

VOKS omorganiseras 

Den 6 februari 1947 skickade Kemenov ett brev med förslag om en större 

omorganisering av VOKS till Molotov. Förändringen hade föreslagits redan 

under hösten 1945 då VOKS hade sammanställt olika förslag som syftat till 

att bredda verksamheten. Förslaget hade vunnit stöd hos vice utrikesminister 

Andrej Vysjinskij och chefen för Agitprop Georgij Aleksandrov och 

förberetts för ett regeringsbeslut. Frågan hade dock blivit uppskjuten och 

inte heller granskad av Molotov då detta sammanföll med hans resor till 

Paris och New York. De beslutsfattande organen hade inte hörsammat 

VOKS förfrågningar och låtit saken vara tills Kemenov ett och ett halvt år 

senare på nytt tog upp frågan med Molotov. Kravet på en omorganisering 

kom alltså inte från Utrikesministeriet eller annat högre beslutsfattande 

organ utan från VOKS. Förutom att VOKS arbetsbörda ökat ”hundra och till 

och med tusen gånger” berodde kravet på att VOKS arbetsformer och 

produktion av material ”hade blivit föråldrade av de förändrade villkoren 

och ökningen av SSSR:s kulturella kontakter med utlandet”.
208

 Det skulle 

                                                                                                                                               
verksamhetsarbetare”, forskare och konstarbetare i syfte att ”bredda och stärka kontakten 

mellan det sovjetiska samhället och progressiva krafter från utlandet” Den inrikespolitiska 

aspekten hade framträdande roll i CK:s beslut i augusti 1946. En anledning till detta kan ha 

varit de rapporter VOKS ordförande Vladimir Kemenov skickat till Vysjinskij och 

Aleksandrov om att sovjetiska kulturarbetare i Sovjetunionen umgåtts med utlänningar helt 

utan kontroll, se RGASPI f. 17, op. 125, d. 466, s. 59. Kemenov ansåg att detta inte fick 

upprepas. Kemenov rapporterade också till Malenkov om en förestående bokleverans med 

amerikansk och brittisk litteratur till Sovjetunionen (RGASPI f. 17, op. 125, d. 441, s. 26). 

Informationen hade senare förts vidare till Agitprop och Zjdanov (RGASPI f. 17, op. 125, d. 

441, s. 29) vilket troligen var bakgrunden till ett detaljerat politbyråbeslut om hur sådan 

litteratur skulle behandlas. VOKS var en av de organisationer som fick ansvar att handha och 

ge ut utländsk litteratur (RGASPI f. 17, op. 3, d. 1062).  
208 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 15 Kemenov till Molotov 6 februari 1947. Det förslag 

VOKS presenterade innehöll ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med problemen och 

samtidigt utveckla organisationen. Detta innebar en förfining av organisationsstrukturen, med 

fyra avdelningar (Styrelsen, Avdelningen för kulturkontakter med utlandet, Avdelningen för 

färdigställandet av material för utlandet och Administrationsavdelningen) vars 

underavdelningar skulle vara 27 till antalet (exempelvis den Skandinaviska avdelningen under 

avdelningen för kulturkontakter och Arkivavdelningen under den administrativa 

avdelningen), se RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 18–19. I det slutgiltiga dokumentet, efter 

ändringar av Molotov, stramades organisationen upp ytterligare till 23 olika avdelningar, se 

RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 96–97. Ett annat förslag var att man vid VOKS ville starta ett 
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dröja nästan tre år innan det avgörande beslutet togs om omorganiseringen 

men processen var igång.  

Vid denna tidpunkt – vintern 1947 – hade ansvariga myndigheter och 

avdelningar redan börjat ägna VOKS större uppmärksamhet. Sekretariatet 

för Utrikespolitiska avdelningen vid CK, Kadrov-styrelsen och Agitprop fick 

i uppdrag att genomföra en större översyn av VOKS. Den skulle vara klar i 

mars 1947. Mot denna bakgrund föreslog Aleksandrov och Vysjinskij att 

man skulle vänta med beslut i frågan om omorganisering då översynen 

kunde leda till förslag på ytterligare organisationsförbättringar.
209

 I april 

1947 behandlades VOKS av en kommission vid CK:s Utrikespolitiska 

avdelning under ledning av Suslov och Panushkin.
210

 Kommissionen var 

missnöjd med att VOKS i sitt arbete inte lyckats realisera den intensifiering 

av den ”ideologiska kampen” som Zjdanov efterlyst. VOKS hade uppenbara 

problem med att praktiskt implementera de propagandistiska planerna i sin 

verksamhet. Kommissionens kritik som presenterades för Zjdanov rörde allt 

från detaljer i fråga om vilket material som skickats utomland, till att VOKS 

”aktiviteter innehöll ett djuprotat kryperi och idoldyrkan gentemot 

utlänningar”.
211

 Kommissionens kritik diskuterades vid ett möte vid Orgbyrå 

den 21 maj 1947 under ledning av Zjdanov, där VOKS uppmuntrades att ta 

en aktiv del i insamlandet av underrättelseinformation. Utifrån den här 

                                                                                                                                               
produktionskombinat som skulle förse organisationen med material som bland annat skulle 

användas vid utställningar utomlands, se RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 17. Orsaken till att 

Kemenov kom med förslaget att skapa ett produktionskombinat var att det i den tidigare 

strukturen funnits en stor obalans mellan VOKS organisation, de uppgifter man hade och 

motsvarande organisationer i utlandet. Ett exempel var den Centraleuropeiska avdelningen 

vid VOKS som hade sju anställda vars arbete inkluderade kontakter med 15 länder. Här 

ingick till exempel Finland där sällskapet hade 170,000 medlemmar och 684 filialer och 

Frankrike där sällskapet hade 175 000 medlemmar. På liknande sätt förhöll det sig med andra 

mer administrativa avdelningar som hade till uppgift att koordinera arbetet med VOKS 

sektioner vilka inkluderade olika former av specialister inom en rad vetenskapliga och 

konstnärliga grenar, och sedan deras utländska motparter. Vid maskinskrivningsbyrån 

arbetade åtta personer som hade till uppgift att sköta all brevväxling med de 54 länderna som 

VOKS hade kontakt med på främmande språk. Dessutom ingick all brevväxling med olika 

sovjetiska institutioner och att förse de utländska sällskapen med material. För att klara dessa 

uppgifter hade VOKS varit tvingad att hyra in personal utifrån vilket tärt på organisationens 

ekonomi. Andra problem var otillräckliga lokaler, otillräcklig ekipering av VOKS 

medarbetare som umgicks med utlänningar och otillräckliga medel för representation. 

Lösningen hade blivit att VOKS tvingats köpa produkter i kommersiella affärer, se RGASPI 

F. 82 op. 2, d. 1013, s. 20-22.  
209 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 6, 7 Aleksandrov till Molotov 21 februari 1947. 
210 Jag har inte funnit den utredning Aleksandrov meddelade Molotov om som skulle vara klar 

i mars 1947. Det troliga är att det är den som presenterades av Suslov och Panushkin 4,5,7,8 

april 1947, se Pechatnov (2001) s. 20 och not 65. 
211 Pechatnov (2001) s. 20–21.  
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bakgrunden ville Orgbyrå tillsätta ytterligare en kommission för att skapa 

nya riktlinjer för VOKS med syfte att undanröja organisationens ”allvarliga 

politiska och organisationsmässiga brister”. Förslaget fick dock inget stöd, 

utan VOKS verksamhet fortsatte som tidigare.
212

   

Kontrollapparaten runt VOKS byggdes upp i enlighet med den 

antikosmopolitiska kampanjen – en ideologisk-politisk skärpning – som 

syftade till att underminera västliga influenser och samtidigt understödja och 

befästa en ideologisk ortodoxi i partiet. Kampanjen riktades officiellt mot 

upplevda antisovjetiska tendenser inom konst och vetenskap, men 

utvecklades efterhand till att också omfatta kritik mot de kapitalistiska 

länderna. Via en stärkt nationalism med syftet att undanröja anti-patriotiska 

och icke-ryska element och stämningar i allmänhet fick även antisemitiska 

inslag fäste i kampanjen.
213

 På ett mer övergripande plan syftade Stalins 

politik efter 1946 till att successivt befästa de ”två lägren”, det vill säga öst 

och väst. Tidigare forskning har menat att ambitionen var att förhindra 

västlig påverkan inom det egna landet genom att minimera kontaktmöjlig-

heter och upprätthålla en rigorös kontroll över områden där polisen saknade 

befogenheter. Ett av dessa områden var det internationella kulturutbytet som 

infogades i en isolationistiskt inspirerad politik, där syftet var att få 

omvärlden att uppfatta världsordningen utifrån ett sovjetiskt perspektiv.
214

 

Isolationismen och VOKS ökade betydelse var alltså bakgrunden till de olika 

utredningarna och kontrollerna med syfte att effektivisera VOKS verksamhet 

och organisation.  

                                                             
212 Ibid, s. 22–23. Vid samma tidpunkt riktades den berömda kritiken mot VOKS för att utan 

tillåtelse av Utrikesministeriet ha tittat på utländska filmer, se RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 

22 M. Suslov 22 maj 1947. Det var inte bara VOKS som fick utstå kritik under den här 

perioden. Ett annat exempel är den Sovjetiska Informationsbyrån (Sovinformbyrå) under 

ledning av Lozovsky som också var föremål för en utredning. Utifrån Lozovskys självkritiska 

rapport om Sovinformbyrås verksamhet, och Molotovs hastigt hopkallade kommission för att 

ytterligare utreda svagheterna beslutade Orgbyrå 25 juni 1947 att låta Sovinformbyrå verka 

under Agitprop. Fokus riktades mot att använda Sovinformbyrås personal utomlands ”i 

insamlandet av användbar information” vilket betydde underrättelseverksamhet. Samma 

instruktioner fick VOKS från Zjdanov.  
213 Yoram Gorlizki & Oleg Khlevniuk, Cold peace: Stalin and the Soviet ruling circle, 1945–

1953 (Oxford 2004) s. 31–34. Senare forskning har dock visat att Zjdanov själv hade få egna 

idéer och att den politiska processen var iscensatt av Stalin. Se Konstantin Azadovskii & 

Boris Egerov, ”From Anti-Westernism to Anti-Semitism: Stalin and the impact of the ‘Anti-

Cosmopolitan’ campaign on Soviet culture”, Journal of Cold War Studies, vol. 4, nr. 1 (2002) 

s. 69; Magnúsdóttir (2006) s. 32; Vladislav Zubok, A Failed Empire: The Soviet Union in the 

Cold War from Stalin to Gorbachev (Chapell Hill 2007) s. 6–10; Stephen Lovell, Shadow of 

war: Russia and the USSR 1941 to the present (Oxford 2010) s. 288; Elena Zubkova, Russia 

after the war: Hopes, illusions, and disappointments, 1945–1957 (Armonk 1998) s. 19.  
214 Barghoorn (1960) s. 60. 
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Under den här perioden med en allt kraftfullare sovjetisk propaganda 

fanns det så sent som i början av 1946 förhoppningar från den sovjetiska 

sidan om fortsatta samarbeten med de allierade i väst. Men uppdelningen av 

världen som funnits latent sedan 1945 konsoliderades med Churchills tal i 

Fulton och Zjdanovs allt intensivare betoning av den ”ideologiska fronten” 

samt tillkomsten av Marshallplanen och bildandet av Kominform. I slutet av 

1947 hade två år av sovjetiska ansträngningar resulterat i en organisatorisk 

bas – om än bräcklig – vilket lade grunden för en fortsatt utveckling: ”den 

sovjetiska utrikespropagandan var slutligen rekonstruerad som ett instrument 

för psykologisk krigsföring”.
215

 För VOKS vidkommande betydde detta 

fortsatt kontroll av den egna organisationen. Ministeriet för statlig kontroll – 

som genom den politiska reformen av statsapparaten i februari 1947 

hamnade direkt under Ministerrådet
216

 – genomförde under första halvåret av 

1948 en genomgripande revision av VOKS ekonomi. Revisionen var mycket 

kritisk till VOKS ekonomiska prioriteringar och bokföring. I stort sett alla 

ekonomiska utgiftsposter kritiserades, exempelvis utgifter i samband med 

mottagande av utländska gäster och förberedelser inför utställningar. 

Ordförande Kemenov och ledningen var enligt rapporten ansvariga för 

organisationens dåliga ekonomi.
217

 Kemenov avsattes 1948, samma år som 

rapporten skickats till Molotov, Stalin och Ministerrådet. Andrej Denisov 

tillsattes som VOKS nye ordförande. Rapporten från Ministeriet för statlig 

kontroll ledde till ett beslut i Ministerrådet den 15 augusti 1948 som innebar 

att VOKS skulle iaktta en större aktsamhet i fråga om kostnader och att så 

långt det var möjligt använda sig av statliga och kooperativa organisationer 

istället för kommersiella. VOKS hörsammade beslutet omedelbart och 

visade i sin årsrapport 1949 hur man sänkt kostnaderna.
218

 

Under 1949 intensifierades arbetet med den av Kemenov föreslagna 

omorganiseringen av VOKS. I april skickade Molotov ett utkast till stadgar 

till Stalin för godkännande. Molotov påpekade i brevet till Stalin att VOKS 

nuvarande stadgar beslutats av Folkkommissariatets råd 1925 och att en 

betydande del av dessa borde ändras för att passa den nya tidens krav.
219

 I 

                                                             
215 Pechatnov (2001) s. 5, 7, citat s. 23. 
216 Khlevniuk & Gorlizki, Cholodnyj mir: Stalin i zaveršenie stalinskoj diktatury (Moskva 

2011) s. 67–74, not 182. 
217 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 24, 25, 32–62 Rapporten var författad av L. Mechlis och 

skickades till Molotov och Stalin 2 juli 1948. Titeln på rapporten var ”Om oekonomiskhet och 

missbruk inom VOKS”. 
218 GARF 5283 op. 22, d. 126, s.1–21 VOKS årsrapport för 1949, A. Denisov. 
219 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 63 Molotov till Stalin med kopia till Berija, Malenkov, 

Mikojan, Kaganovitj, Bulganin, Kosygin den 7 april 1949.  
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stort sett bekräftade utkastet VOKS redan existerande verksamhet med den 

officiella målsättningen att göra ”den sovjetiska allmänheten bekant med de 

kulturella framgångarna i andra länder och popularisera de sovjetiska 

folkens kultur utomlands, och samtidigt medverka till utveckling och 

stärkande av vänskap och ömsesidig förståelse mellan de sovjetiska folken 

och andra länders folk”. För att uppnå det här målet skulle VOKS ”upprätta 

och stödja kontakter med vänsällskap och kulturellt närmande med 

Sovjetunionen”. På samma sätt skulle enskilda ”progressiva vetenskapsmän 

och kulturarbetare från olika länder” behandlas för att uppbringa ”ömsesidigt 

informationsutbyte av framgångarna inom vetenskap och kultur”. Till sitt 

förfogande hade VOKS bland annat produktion och utgivning av tidningar, 

bulletiner, informationsmaterial om vetenskap och kultur. VOKS skulle 

vidare arbeta med olika former av delegationsutbyte med företrädare för 

vetenskap och kultur och understödja olika former av utställningar om 

Sovjetunionen, och informera den sovjetiska allmänheten om utländsk musik 

och konst.
220

 När stadgarna väl var fastställda togs beslutet ”Om åtgärder för 

förbättrande av VOKS arbete” av Ministerrådet den 21 januari 1950.
221

 I 

diskussionerna som föregick beslutet deltog förutom Molotov också V. 

Grigorjan, ordförande för Utrikespolitiska kommissionen vid CK, B. 

Ponomarev, vice ordförande för Utrikespolitiska kommissionen vid CK och 

A. Denisov, VOKS nye ordförande.
222

 Frågan avgjordes genom att Molotov 

                                                             
220 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 64–69 De övriga delarna av de nya stadgarna beskrev 

noggrant hur VOKS skulle vara organiserat i fråga om styrelse och kongress, vilka som fick 

bli medlemmar, samt vilka ekonomiska medel som skulle tillhandahållas och hur. 
221 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 95–99. Se också s. 88–92. Det är inte helt klart om det är 

det slutgiltiga beslutet jag haft tillgång till, men med största sannolikhet är så fallet. Detta 

eftersom det går att följa Molotovs ändringar som är gjorda för hand och sedan inskrivna i 

den senare upplagan av utkastet till beslutet av Denisov och Ponomarev. Ett tidigare utkast 

hade diskuterats på ett möte vid Utrikespolitiska kommissionen där bland andra flera personer 

från Utrikesministeriet deltagit tillsammans med Denisov från VOKS, s. 88. I beslutet 

bekräftade alltså Ministerrådet den nya strukturen med 23 olika avdelningar under styrelsens 

presidium. I jämförelse med Kemenovs ursprungliga förslag från 1947 tycks det som att 

Ministerrådets förslag hade en plattare organisation, men att den innehållsmässigt i övrigt var 

mycket lik. Personalstyrkan kom enligt beslutet att öka till 271 anställda. I vissa länder 

(England, Österrike, Tyskland, Ungern, Polen, USA, Uruguay, Tjeckoslovakien, Japan, 

Italien, Kanada, Kina och Mexico) skulle ytterligare en representant från VOKS tillsättas vid 

ambassaderna. Det av VOKS efterfrågade produktionskombinatet skulle skapas och dessutom 

skulle andra statliga organisationer bistå VOKS vid produktion av material som VOKS 

skickade utomlands. VOKS ekonomiska anslag höjdes, representationsartiklar som kläder 

skulle ges anställda i utlandet och fem lägenheter skulle tilldelas ledande personer inom 

organisationen, se RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 95–99. 
222 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 95–99. Se också s. 88–92. 
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skickade ett förslag till Stalin som godkände förslaget som kunde läggas 

fram till Ministerrådet för officiellt beslut.
223

 

Grigorjans ökade inblandning i VOKS var en del av den begränsning 

av ledande personers handlingsutrymme som Stalin iscensatt hösten 1945.  

Efter att under kriget tvingats delegera uppgifter och ansvar till andra i 

ledningen började Stalin anklaga desamma för misstag med syfte att stärka 

sin position och kontroll över politbyrån.
224

 Under förevändning att Molotov 

gjort misstag i samband med utarbetandet av den tyska konstitutionen
225

 

ersattes han som utrikesminister 4 mars 1949 av Vysjinskij.
226

 En vecka 

senare bildades den Utrikespolitiska kommissionen vid CK och den 18 april 

1949 preciserades att den skulle ha ”kontroll över verksamheten för 

sovjetiska samhälleliga organisationer i deras utrikeskontakter” vilket bland 

andra inkluderade VOKS och Sovjetiska informationsbyrån (Sovinform-

byrå). Dessutom skulle kommissionen övervaka ”det politiska arbetet bland 

sovjetiska medborgare i andra länder som inte arbetar vid sovjetiska 

myndigheter” liksom ”det politiska arbetet hos politiska emigranter i SSSR”. 

VOKS kom i kommissionen att inordnas under Agitprop. Grigorjan blev 

ordförande för kommissionen och Ponomarev lämnade sitt chefsuppdrag vid 

Sovinformbyrå och blev vice ordförande. Samtidigt fick Molotov i uppdrag 

att kontrollera kommissionens arbete.
227

 Molotov fick alltså ansvar för frågor 

som ansågs mindre viktiga i den sovjetiska utrikespolitiken vilket i detta 

sammanhang betydde propaganda och information.
228

 Samtidigt ska det 

framhållas att det endast var utvalda personer i politbyrån som kände till 

Molotovs fall i makthierarkin.
229

 Historikerna Khlevniuk och Gorlizki har 

visat att Molotov fortsatte att handha många utrikespolitiska viktiga frågor 

även 1949–1952. Dessutom sökte Vysjinsikij samarbete med Molotov och 

Stalin fortsatte att samråda med honom i utrikespolitiska frågor.
230

 

 

                                                             
223 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 63–69, se också s. 88–99. 
224 Khlevniuk & Gorlizki (2011) kap. 1. 
225 Ibid., s. 91. 
226 Khlevnjuk, O. Politbyrå TsK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR 1945–1953 (Moskva 2002), s. 

67. Hädanefter Politbyrå TsK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR 1945–1953. Från RGASPI f. 17, 

op. 3, d. 1074, s. 58. 
227 RGASPI F. 11, op. 3, d. 1075, s. 54 se Politbyrå TsK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR 1945–

1953, s. 74, Khlevniuk & Gorlizki (2011) s. 91–94. 
228 Khlevniuk & Gorlizki (2011) s. 91–94.  
229 Ibid., s. 59. 
230 Ibid., s. 96–98. 
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Den utökade kontrollen av VOKS 

Under de inledande åren av 1950-talet kulminerade kontrollverksamheten av 

VOKS. Utrikespolitiska kommissionen vid CK genomförde ett flertal 

granskningar vars resultat rapporterades till Utrikesministeriet. Samtidigt 

med den här utvecklingen började Utrikesministeriet visa ett ökat intresse för 

VOKS vilket resulterade i en utvidgad detaljstyrning.
231

  Redan i samband 

med utarbetandet av VOKS arbetsplan för 1950 – alltså innan beslutet den 

21 januari 1950 om omorganiseringen – visade ledande personer inom 

Utrikesministeriet ett ökat engagemang. Verksamhetsplanerna granskades 

noggrannare
232

 och VOKS tvingades korrigera påtalade brister.
233

  

Den ökade detaljstyrningen av VOKS sköttes bland annat av 

Utrikesministeriets olika avdelningar.
234

 Avdelningarna hade ansvar för olika 

territoriella områden runt om i världen och ansåg att mer arbete, resurser och 

riktade åtgärder krävdes för just ”deras” länder. Avdelningarnas rapporter 

låg till grund för utrikesminister Vysjinskijs kommentar till VOKS 

arbetsplan för 1950 där han konstaterade att planen ”vittnar [om en] 

otvivelaktig förskjutning mot det bättre i jämförelse med tidigare”, men att 

bristerna fortfarande var betydande. Den kraftigaste kritiken riktades mot 

VOKS avsaknad av tydligt formulerade målsättningar. Utrikesministeriet 

önskade att VOKS skulle formulera länderspecifika målsättningar och 

verksamhetsplaner och att kulturarrangemang borde preciseras och åtföljas 

av genomförandeinstruktioner. Dessutom saknades långsiktiga strategier 

anpassade till enskilda länders politiska förhållande. Propagandan som 

riktades mot exempelvis USA kunde inte vara densamma som användes för 

Italien eller Egypten. För att åtgärda detta föreslog Vysjinskij införandet av 

regelbundna möten där representanter från VOKS och Utrikesministeriets 

olika avdelningar skulle överlägga om lämpliga åtgärder för det specifika 

                                                             
231 Jmf. GRAF 5283 där de olika avdelningarna vid Utrikesministeriet 1947 ger sina 

synpunkter på planen för 1947. 
232 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 70–71 Ett första utkast för VOKS arbetsplan för 1950 

skickades av VOKS ställföreträdare Jakovlev till Molotov i början av december 1949. Planen 

var ganska allmän och i fråga om exempelvis arbetet mot de kapitalistiska länderna skulle 

VOKS ”avdela uppmärksamhet och visa stöd” för sällskapens arbete i England, Italien, 

Finland och Frankrike. 
233 GARF 5283 op. 22, d. 196, s. 1–25 I svaret från Vysjiunskij nämns också Kina, Korea, 

Tyskland, Österrike, Indien och Pakistan, ”och, delvis, USA”, se GARF 5283 op. 22, d. 327, 

s. 1. En något omarbetad och mer detaljerad plan skrevs av Denisov och handlade främst om 

VOKS arbete som riktades mot folkdemokratierna och de av Jakovlev nämnda länderna. 
234 GARF 5283 op. 22, d. 327, s. 6–41. 
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landet.
235

 Vysjinskij antydde således att den nödvändiga kunskapen om varje 

enskilt land inte fanns hos VOKS.  

Kritik riktades även mot VOKS och hur man klarade sin ”viktigaste 

uppgift”, vilken nu formulerades som ”kampen för fred”. Enligt Vysjinskij 

var upplysningsarbetet kring detta viktigt i alla länder men ”speciellt i de 

kapitalistiska”. Genom att betona Sovjetunionens fredsskapande ambitioner 

– där landet skulle beskrivas som en garant för frihet och folks oberoende – 

så skulle propagandan ytterst syfta till att för världen ”visa hur hela vår 

kultur och hela vår ekonomiska konstruktion genomsyras av strävan för 

fred”.
236

 Kritiken från Utrikesministeriet och den noggranna granskningen av 

verksamheten var inte helt ny, men tidigare tycks den inte ha engagerat de 

ledande personerna inom Utrikesministeriet i samma utsträckning som åren 

efter 1950 års omorganisering av VOKS. Inte heller hade den tidigare 

kritiken rört så grundläggande frågor som VOKS målsättning, utan mer 

fokuserat på vilka utställningar, konserter och delegationer som var önskade 

från respektive avdelning vid Utrikesministeriet.
237

 Sammantaget tycks 

kritiken från utrikesministern och den ekonomiska revisionen ha lett till en 

ökad försiktighet inom VOKS.
238

           

                                                             
235 GARF 5283 op. 22, d. 327, s. 1–3 A. Vysjinskij 1 januari 1950. 
236 GARF 5283 op. 22, d. 327, s. 1–6 A. Vysjinskij 1 januari 1950. I hela VOKS verksamhet 

krävdes det enligt utrikesministern konkreta förslag från VOKS om att koordinera arbetet med 

andra sovjetiska organisationer som hade liknande uppgifter, exempelvis Sovinformburo och 

Sovjetiska kvinnors antifascistiska kommitté 
237 GARF 5283 op. 22, d. 19, s. 1–11 Kemenov till Vysjinskij 3 februari 1947 VOKS 

arbetsplan för 1947. För den efterföljande kritiken från Utrikesministeriet och de olika 

avdelningarna, se GARF 5283 op. 22, d. 19, s. 14–73. Från Utrikesministeriet olika 

avdelningar kom skarp kritik och många förslag på utveckling av planen. Förslagen från de 

olika avdelningarna skilde sig mycket, där vissa hade mycket detaljerade förslag medan andra 

mycket vagt preciserade sina önskemål för VOKS verksamhet i det specifika landet (jmf. 2:a 

Europeiska avdelningen om sin syn på VOKS arbete för det brittiska imperiet s. 18–22 av K. 

Novikov med den 6:e europeiska avdelningen med synpunkter på VOKS arbete riktade mot 

Italien av D. Zaikin, s. 24 och M. Vetrov vid 5:e europiska avdelningen om VOKS arbete mot 

Sverige, s. 48–50). Gemensamt var dock att man ansåg att planen inte presenterade tillräckligt 

detaljerade program för varje enskilt land. VOKS bemötte delar av den här kritiken (s. 74–

76), men det troliga är att många av förslagen sedan implementerades i planen (s. 81–91). 

Samma nyfunna noggranna granskning gällde VOKS verksamhetsplan för 1951 som 

skickades till utrikesminister Vysjinski 17 mars 1951 och kom tillbaka med stora 

övergripande förslag till ändringar, se GARF 5283 op. 22, d. 327, s. 52 och GARF 5283 op. 

22, d. 327, s. 53–62. 
238 GARF 5283 op. 22, d. 327, s. 47 Denisov till Vysjinskij 11 januari 1950; GARF 5283 op. 

22, d. 327 s. 48 Denisov till Sjumejko 13 januari 1950; GARF 5283 op. 22, d. 327, s. 49 

Denisov till Molotov 16 januari 1950; GARF 5283 op. 22, d. 327, s. 50 Denisov 16 januari 

1950 ”Om kompletteringar och ändringar, som införts i VOKS projektplan för 1950 med 

anledning av instruktioner från Molotov V.M.”. 
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Den skärpta kontrollen av VOKS verksamhet sköttes av Utrikes-

ministeriet, men också av Utrikespolitiska kommissionen vid CK som under 

de inledande åren av 1950-talet genomförde två större granskningar. Båda 

två berörde VOKS kärnverksamhet, det vill säga, arbetet med utländska 

delegationer och kontakterna med utländska vänsällskap. Rapporterna var 

mycket kritiska och i fråga om delegationsarbetet rörde huvudkritiken 

VOKS oförmåga till flexibilitet. VOKS hade inte lyckats anpassa sitt arbete 

specifikt för varje land eller delegation, utan använt ”en i förväg upprättad 

schablon, utan tillräcklig hänsyn till målet för delegationernas resa till SSSR, 

deras sammansättning och förfrågningar”. De gästande delegationerna hade 

besökt samma städer, företag, kolchoser och myndigheter. Vid upprepade 

tillfällen hade dessutom flera olika delegationer samtidigt varit vid samma 

turistmål, vilket inverkade negativt på ”utlänningarnas föreställning om 

Sovjetunionen och framkallar hos vissa av dem ett oriktigt intryck om 

existensen i SSSR av ’uppvisningsobjekt’”.
239

 Kritik riktades också mot att 

de ledande arbetarna i VOKS inte hade direktkontakt med de mer 

framträdande medlemmarna i de utländska delegationerna. Detta sköttes 

istället av VOKS konsulter och tolkar från andra organisationer som inte 

hade ”tillräcklig erfarenhet och kunskap, nödvändig för politiskt arbete med 

delegationerna”. Instruktioner och informationsmaterial till den inhyrda 

personalen hade också brister liksom VOKS kontroll av deras arbete. 

Följden blev att den politiska effekten av VOKS arbete försvagats. I 

rapporten föreslogs att VOKS genast skulle ta itu med problemen,
240

 ett 

förslag som fick stöd av Molotov.
241

  

VOKS ledning medgav att det fanns vissa problem, men var samtidigt 

tillfreds med arbetet och framhöll att delegationsverksamheten utvecklats 

positivt då antalet delegationer på ett år ökat från 26 till 32. Dessutom hade 

den totala medlemskåren i de utländska vänsällskapen ökat från 13,5 till 20,5 

miljoner.
242

 Vid Utrikespolitiska kommissionen var man av en annan åsikt 

och kallade i maj 1951 till sig VOKS ordförande Denisov och vice 

ordförande Jakovlev. Vid mötet medgav Denisov och Jakovlev att det fanns 

fog för anmärkningarna i de kritiska rapporterna och att man ”hade för avsikt 

                                                             
239 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 127–129 Ordförande i Utrikespolitiska kommissionen vid 

CK VKP(b), V. Grigorjan 9 december 1950. 
240 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 127–129 Ordförande i Utrikespolitiska kommissionen vid 

CK VKP(b), V. Grigorjan 9 december 1950. 
241 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 126 Molotov till Grigorjan 10 december 1950. 
242 GARF 5283 op. 22, d. 126, s. 12–17 VOKS ordförande Denisov, troligen 31 januari 1951. 

Problemen som VOKS beskrev rörde främst ekonomi och att för få arbetare inom VOKS var 

partimedlemmar.   
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att i VOKS styrelse diskutera frågan om att föra in kompletteringar i planen 

för 1951”.
243

  

Arbetet gentemot de utländska vänsällskapen hade enligt VOKS 

utvecklats positivt vilket visat sig genom ett bredare ”massarbete bland 

befolkningarna […] för att sprida sann information om SSSR:s framgångar 

om den politisk-ekonomiska och kulturella uppbyggnaden och Sovjet-

unionens fredspolitik”.
244

 Uppenbarligen var utvecklingen inte tillräckligt 

bra för i augusti 1952 presenterade Grigorjan ännu en rapport med massiv 

kritik av VOKS – inget var bra. VOKS ansågs gentemot vänsällskapen ha 

agerat ”svagt” och inte tillräckligt starkt ha propagerat för Sovjetunionens 

framgångar och kultur. Samtidigt hade VOKS inte använt kontakterna ”med 

sällskapen för penetrering och förstärkning av det sovjetiska inflytandet i 

utlandet” och inte heller utnyttjat sällskapen för att inhämta ”nyttig 

ekonomisk och vetenskaplig-teknisk information”. Materialet som VOKS 

skickade utomlands hade enligt rapporten låg kvalitét, saknade nations-

anpassning och misslyckades med att visa upp ”den själsliga och kulturella 

karaktären hos den sovjetiska människan, som grundare av ett nytt, 

socialistiskt samhällsbygge”. VOKS agerande vittnade om oförståelse och 

dålig kunskap om de utländska kulturerna. Man förstod inte – eller hade inte 

möjlighet – att göra skillnad mellan ”den progressiva delen” av den 

”utländska intelligentsian och de reaktionära kretsarna”. I många fall 

klumpades dessa ihop och bemöttes med häftiga utfall från VOKS sida. 

Exempelvis beskrevs alla amerikanska historiker som ”dumma reaktio-

närer”, som författat ”vilt svammel” och ”gallimatias”. Enligt Grigorjan 

                                                             
243 RGASPI F. 19 op. 137, d. 486, s. 108–109, N. Baskakov och V. Gorsjkov 31 maj 1951. 

Det var avdelningen för propaganda vid Utrikespolitiska kommissionen som kallat Denisov 

och Jakovlev till mötet. Vid mötet framkom ganska allmänna anmärkningar och förslag till 

förbättringar. De rörde allt ifrån att stärka stödet till de utländska sällskapen i fråga om 

ryskundervisning till att mer systematiskt informera CK. I slutet av mars 1951 hade 

information framkommit om att VOKS styrelse hade en ”formell-byråkratisk inställning till 

viktiga frågor rörande kulturellt utbyte mellan SSSR och utländska länder”. Skarp kritik hade 

härvid riktats både till ordförande Denisov och vice ordförande Jakovlev. Se RGASPI F. 19 

op. 137, d. 486, s. 110–112, 28 mars 1951. I samma riktning gick ett anonymt och odaterat 

brev på dålig ryska till Malenkov: ”VOKS arbetar fortfarande dåligt, Denisov arbetar likt 

tidigare för sig själv, utan att leda kollektivet, i VOKS arbete, men stora fel och brister, dålig 

organisering, kollektivets liv vet han inget om och intresserar sig inte för hur människorna 

arbetar.” Språket till trots är kontentan att kritik inte tilläts inom organisationen och att de 

anställda var rädda för att prata, samt en kultur av lismeri. I brevet uttrycks också missnöje 

med att Denisov, Jakovlev, Maartsev, Kalisjjan och Lavruchin (dvs styrelsen) lagt beslag på 

de av CK-beslutet VOKS tilldelade lägenheterna medan ”vi unga specialister inte fått något 

boende”. Troligen var brevet skrivet av en missnöjd anställd vid VOKS, men gick alltså i linje 

med utredningarna om VOKS arbete. Se RGASPI F. 19 op. 137, d. 486, s. 123.   
244 GARF 5283 op. 22, d. 255, s. 1–20, citat s. 8, VOKS ordförande Denisov odaterat. 
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framkallade sådana artiklar ”missnöje hos utländska läsare, även [hos dem 

som är] välvilligt inställda i förhållandet till SSSR”.
245

  

Enligt rapporten hade VOKS ett alltför ”formellt-byråkratiskt 

förhållande” till vänsällskapen. Deras förfrågningar till VOKS behandlades 

enligt Grigorjan exempelvis med stor nonchalans och ofta fick de utländska 

sällskapen vänta i ”ett halvår eller mer” om de inte helt ignorerades. Ett 

sådant förfarande väckte enligt Grigorjan ”med all rätt missnöje i adress mot 

VOKS” och skadade de utländska kontakterna. Grigorjans slutsats var att 

”alla dessa brister i VOKS arbete leder till att en rad utländska sällskap är 

dåliga på att propagera SSSR:s framgångar, och aktiverar bara delar av sin 

verksamhet under ’vänskapsmånaderna med SSSR’”.
246

 Anledningen till 

VOKS brister ansågs vara ”styrelsens felaktiga stil och kamrat Denisov 

personligen”. En konsekvens av ”ledningens passivitet” var att VOKS 

styrelse under loppet av ”några år” inte ”ställt en enda seriös fråga för beslut 

till centralkommittén och regeringen om breddning och stärkande av 

Sovjetunionens kulturella kontakter med utlandet”. Grigorijan påpekade att 

hela VOKS styrelse hade blivit inkallad till möte vid Utrikespolitiska 

                                                             
245 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 141–143 Ordförande i Utrikespolitiska kommissionen vid 

CK, Grigorjan 23 augusti 1952 till Molotov och Malenkov. Titeln på rapporten var ”Om 

bristerna i VOKS arbete vid upprättandet av kontakter med utländska vänsällskap med 

SSSR”. Grigorjan upprepade kritiken om hur delegationsmottagandet skötts. Han gav 

dessutom exempel på hur förödande resultatet kunde bli utan tillräcklig planering av 

delegationernas vistelse i landet. En delegation från det österrikisk-sovjetiska sällskapet hade 

besökt en kolchos i Uzbekiska SSR och då åkt förbi ett korrektionsarbetsläger (dvs GULAG). 

En delegation från tjeckoslovakisk-sovjetiska sällskapet hade på vägen till kolchosen 

”Bolsjevik” i november 1951 mött fångar som jobbade med vägarbete. Andra delegationer 

hade visats medicinska kliniker med dålig utrustning, andra hade fått ta del av militära 

angelägenheter och vissa hade helt enkelt visats fel besöksobjekt. Sällskapens förväntningar 

vad det gällde sovjetisk information hade inte heller tillgodosetts. Grigorjan påpekade i 

rapporten att ett antal ledare i de utländska sällskapen vänt sig till VOKS och vid upprepade 

tillfällen påtalat de allvarliga bristerna som fanns i det informationsmaterial som VOKS 

skickat. De filmer VOKS skickat vilka främst syftade till att visa på Sovjetunionens 

framgångar fick också kritik. Detsamma gällde hjälpen till sällskapen med att bygga upp 

bibliotek liksom handböcker och informationsmaterial för belysningen av högtider. 
246 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 143–144 Ordförande i Utrikespolitiska Kommissionen vid 

CK, Grigorjan, 23 augusti 1952 till Molotov och Malenkov. Ytterligare saker som berördes 

var att VOKS representant i utlandet ofta hade dålig kännedom om kandidaterna till tänkta 

delegationer. Detta ledde till att det i vissa delegationer endast ingick kommunister, medan 

andra inkluderade personer med antisovjetiska åsikter. Dessutom upphörde kontakten med 

delegationsmedlemmarna efter hemkomsten och användes inte för att sprida information om 

Sovjetunionen. Inte heller förberedde VOKS de sovjetiska delegationerna som skulle 

utomlands i tillräcklig utsträckning. Grigorjan ansåg att det var en för snäv grupp människor 

inom vetenskap och kultur som valdes att delta i de sovjetiska delegationerna och att 

omsättningen av arbetare vid VOKS var alltför stor. Det senare ansågs bero på att VOKS 

dåligt utbildade sina anställda och att ordföranden och styrelsen var svaga i ledandet av 

VOKS olika avdelningar.  
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kommissionen och där ”erkänt förekomsten av seriösa brister i VOKS 

arbete” vilket inte fått någon positiv inverkan. Enligt Grigorjan borde CK 

snarast behandla VOKS arbete.
247

  

För att komma till rätta med VOKS brister presenterade Grigorjan en 

månad senare ett förslag (utarbetat av Suslov) till CK-beslut för Molotov.
248

 

Förslaget låg i linje med rapportens kritik och syftade alltså till att generellt 

förbättra VOKS arbete. Här föreslogs att VOKS styrelse snarast skulle 

presentera en plan med konkreta åtgärder för att förbättra stödet till de 

utländska sällskapen i deras verksamhet och särskilt ifråga om propaganda 

om Sovjetunionens framgångar.
249 

Utrikesministeriet skulle vidare ”ge 

nödvändiga instruktioner till ambassadören och ministrarna utomlands om 

stärkande av ledningen och kontrollen av VOKS representanters 

verksamhet” vid ambassaderna. Detta inkluderade en mer noggrann 

sammansättning av de utländska delegationerna. Kaderavdelningen för 

diplomati och utrikeshandel, Agitprop och Utrikespolitiska kommissionen 

vid CK skulle välja ut och sända VOKS tio ”kvalificerade och politiskt 

förberedda arbetare för användandet av dessa i egenskap av chefer för 

VOKS avdelningar och representanter utomlands”. Denisov hade till den 1 

januari 1953 på sig att visa hur VOKS genomfört dessa förändringar och 

återrapportera till centralkommittén.
250

 Planen och årsrapporten för 1953 

visar att VOKS tog till sig mycket av den framförda kritiken.
251

 Största 

kvarvarande problem var att man fortfarande inte lyckats nationsanpassa 

informationsmaterialet och verksamheten vilket ansågs bero på ”trånghet i 

VOKS material-tekniska bas och brister hos” personalstyrkan.
252

  

 

                                                             
247 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 146–148 Grigorjan 23 augusti 1952 till Molotov och 

Malenkov. Lika svagt hade VOKS agerat i ledandet av sina representanter vid de sovjetiska 

ambassaderna. Representanterna utomlands hade inte påverkat sällskapens verksamhet, vilket 

berodde på att styrelsen inte satt sig in i innehållet och formerna för representanternas arbete. 

Inte heller hade tillräcklig hänsyn tagits till representanternas rapporter. ”Under de senaste två 

åren har VOKS inte tagit ett enda beslut om sina representanters arbete utomlands.” 

Ledarskapet gick istället genom separata mindre uppdrag för representanterna. 
248 Titeln var ”Om åtgärder för förbättringar av VOKS arbete”. Huruvida beslutet fattades av 

CK har jag tyvärr inte lyckats fastställa. 
249 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 151–154 Grigorjan 24 september 1952 till Molotov. 
250 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 151–154 Grigorjan 24 september 1952 till Molotov. 
251 GARF 5283 op. 22, d. 387, s. 1–23 och 5283 op. 22, d. 390, s. 1–5.  
252 GARF 5283 op. 22, d. 387, s. 21. 
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VOKS ”kulturoffensiv” 

Vid den 19:e partikongressen i oktober 1952 presenterade Stalin ”en strategi 

om samexistens”
253

 vilket kom att övertas och utvecklas av hans efterträdare 

och påverka VOKS och kulturutbytet under resterande delen av VOKS 

existens. Det sovjetiska samhället förändrades efter Stalins död vilket också 

gällde den offentliga diplomatin och det internationella kulturutbytet. 

Tendenser till den här utvecklingen hade funnits tidigare, men nu gick 

retoriken från paradigmet om oundvikligt krig till paradigmet om fredlig 

samexistens med fienden.
254

 Tidigare forskning har visat att detta bland 

annat ledde till ett ökat kulturutbyte mellan Sovjetunionen och Västeuropa 

och USA.
255

 Däremot ändrades inte huvudinnehållet i den sovjetiska 

offentliga diplomatin. Det handlade också fortsättningsvis om att presentera 

en positiv bild av Sovjetunionen och om att bekämpa amerikansk 

propaganda.
256

 Enligt Gould-Davies berodde Sovjetunionens förändrade 

inställning till internationellt kulturutbyte efter Stalins död 1953 på 

utrikespolitikens nya inriktning. Den handlade nu om att undvika ett 

framtida kärnvapenkrig och därför torgfördes en ideologiskt betingad retorik 

om att kommunismen vara nära förestående i Sovjetunionen och att den 

skulle spridas över världen. Kommunismen framställdes som en garant för 

fred. Stalinismens isolationistiska kulturpolitik omvärderades och nu 

eftersträvades bättre relationer med den kapitalistiska världen vilket 

inkluderade ett ökat kulturutbyte. Politiken om fredlig samexistens kan 

enligt Gould-Davies förstås ”as a strategy for using positive-sum 

cooperation between states in the service of zero-sum conflict between social 

systems”.
257

 

Efter några år med intensivt förändringsarbete gick VOKS in i en 

lugnare verksamhetsperiod. Visserligen vände sig Denisov i början av juli 

1953 till CK och Malenkov med förslag om ännu en omorganisering av 

VOKS. Han ville få till en åtstramning av organisationen och menade att 

Ministerrådets beslut den 21 januari 1950 varit otillräckligt. Förslaget tog 

                                                             
253 Barghoorn (1960) s. 60. 
254 Zubok (2007) s. 94; Rósa Magnúsdóttir ”Khrushev´s Cold War: The inside story of an 

American Adversary, and: For the Soul of Mankind: The United States, The Soviet Union and 

the Cold War, and: A failed empire: The soviet Union in the Cold War from Stalin to 

Gorbatchev (review)”, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, vol. 11. nr. 1 

(2010) s. 206. 
255 Se exempelvis Lovell (2010) s. 288; Barghoorn (1960); Magnúsdóttir (2006) s. 7, 149–150 

och kap. 4; Gould-Davies (2003).  
256 Magnúsdóttir (2006) s. 7, 149–150 och kap. 4. 
257 Gould-Davies (2003) s. 200–201, citatet s. 201. 
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främst sikte på att slå samman olika avdelningar för att öka effektiviteten 

och samordna VOKS insatser.
258

 CK tycks dock ha ignorerat förslaget vilket 

var symptomatiskt för perioden. VOKS kulturutbyte med andra länder ökade 

vid 1950-talets mitt, men inga avgörande beslut om organisationen togs. 

Förändringsobenägenheten visades även när Denisov ett år senare (1954) 

återigen vände sig till Malenkov med förslag om en mindre omorganisering 

av produktionskombinatet (avdelningen som producerade VOKS material) 

utan att något hände.
259

 Understrykas bör dock att beslut i frågor rörande 

VOKS togs kontinuerligt, men inga avgörande sådana för VOKS som 

organisation. Ett undantag var CK:s beslut den 4 juli 1955 som medförde att 

VOKS representanter drogs in vid ambassaderna i Polen, Rumänien, 

Tjeckoslovakien, Östtyskland, Ungern, Bulgarien och Nordkorea.
260

 Anled-

ningen var att de kulturella samarbetena med de socialistiska länderna 

upprättats med statliga samarbetsavtal och således inte direkt inbegrep 

VOKS. Däremot var VOKS även fortsättningsvis inblandat i det konkreta 

genomförandet av kulturutbytet. Sällskapen i dessa länder hade upphört med 

att enbart ägna sig åt VOKS verksamheter, utan utförde istället ”ett aktivt 

arbete för stärkande av vänskapen och allsidigt broderligt samarbete med 

SSSR”.
261

 

Under flera år hade man inom VOKS klagat på organisationens 

lokaler i Moskva.
262

 Stora delar av VOKS hade varit inhyst på Bolsjaja 

Gruzinskaja 17 som ansågs ha för liten kontorsyta. Några av VOKS 

avdelningar hade överhuvudtaget inga arbetslokaler medan andra 

avdelningar tvingades dela arbetsrum. Enligt Denisov var det svårt att ta 

emot utländska besökare. För detta ändamål fanns endast en liten sal som 

dessutom var beläget utanför centrum: ”på vägen till lokalen – liksom i 

direkt grannskap till den – fanns många ölstugor, kiosker, som sålde 

sprithaltiga drycker […] Ofrivillig visning av detta för de utländska 

delegationerna på deras väg till VOKS [är] icke önskvärd.” Frågan hade 

väckts flera gånger och lokaler hade erhållits men inte i en och samma 

                                                             
258 GARF 5283 op. 22, d. 631, s. 9–10 Denisov till Malenkov 3 juli 1953. Dessutom skulle 

Protokollavdelningen ändra namn till Avdelningen för mottagande av utländska delegationer, 

vilket bättre skulle överensstämma med dess verksamhet. 
259 GARF 5283 op. 22, d. 631, s. 14 Denisov till Malenkov 18 maj 1954. Här bekräftades dock 

beslutet från 21 januari 1950 vilket antyder att inga avgörande beslut togs om VOKS 

organisation under de två inledande åren efter Stalins död. 
260 GARF 5283 op. 22, d. 631, s. 22 Denisov till ministerrådet 17 augusti 1955. 
261 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 108 Bilaga till VOKS presidiums mötesprotokoll nr. 19, 

troligen slutet av maj eller början av juni 1957. 
262 RGASPI F. 82, 2, d. 1013, GARF 5283, op. 22, d. 631, s. 7, 11. 
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byggnad vilket gjort att VOKS organisation var utspridd över hela Moskva 

vilket enligt Denisov i betydande grad försvårat arbetet.
263

 När den indiska 

ambassaden flyttade från Kalinina 16 (nuvarande Vozdvizjenka, i närheten 

av metro Arbatskaja) öppnades en möjlighet att få nya och mer 

ändamålsenliga lokaler.
264

  

Åren 1953–1956 fattades som framgått inga avgörande beslut om 

VOKS. Desto fler beslut togs angående den Utrikespolitiska kommissionen 

vid CK. Som en del av en större omorganisering av partitoppen
265

 beslutade 

CK:s Presidium den 27 oktober 1952 att ändra namn på den Utrikespolitiska 

kommissionen till Kommissionen vid CK för kontakter med utländska 

kommunistpartier. Beslutet innebar att Molotov hade fortsatt ansvar för den 

omdöpta kommissionen.
266

 Kommissionen blev inte långlivad för redan den 

19 mars 1953 beslutade CK:s Presidium att bilda Avdelningen för kontakter 

med utländska kommunistpartier vid CK. VOKS blev en del av den 

nybildade avdelningens ansvarsområde. Avdelningen var uppdelad i tio 

sektorer där tre av dessa bland annat ansvarade för ”mottagande och service 

till utländska parti- och samhällsfunktionärer” och ”styrde internationella 

samhälleliga organisationer”. Övriga sektioner var uppdelade efter regioner 

där exempelvis Tyskland och de skandinaviska länderna utgjorde en sektion. 

Ordförande i kommissionen Grigorjan ersattes i april 1953 av Suslov som 

lämnade över till Stepanov 1954. Han ersattes i mars 1955 av Ponomarev 

som kom att inneha ordförandeposten under de kommande 30 åren.
267

 Inget 

tyder på att Molotovs övergripande ansvar för VOKS förändrades.
268

  

Bildandet av den nya avdelningen ledde till att dess verksamhet efter 

1953 överlappade vissa av Utrikesministeriets ansvarsområden vilket 

skapade oklarhet om ansvaret för VOKS. Avdelningsbildandet knöt det 

internationella kulturutbytet närmare partikontrollen.
269

 Att två ministerier/ 

CK-avdelningar var involverade i VOKS var som tidigare framgått inget nytt 

utan följde snarare ett redan etablerat mönster rörande relationerna mellan 

                                                             
263 GARF 5283, op. 22, d. 631, s. 7 Denisov till Malenkov 6 juni 1953. 
264 GARF 5283, op. 22, d. 631, s. 11 Jakovlev till Malenkov 30 juli 1953. Det ska påtalas att 

det varit svårt att fastställa exakt när VOKS flyttade från Bolsjaja Gruzinskaja till Kalinina, 

men det mesta tyder på att den nya adressen började användas under 1954, se RGASPI F. 82, 

2, d. 1013; GARF 5283, op. 22, d. 631, s. 7, 11. 
265 Khlevniuk & Gorlizki (2011) s. 202-204, 2011. 
266 Politbyrå TsK VKP(b) i Sovet ministrov SSSR 1945–1953, s. 97, se också, s. 89, 428. 
267 Otdel TsK KPSS po svjazjam s inostrannymi kompartijami 1953–1957 (1999), s. 11–12. 
268 Leonid Mletjin, MID Ministry inostrannych del, Vnesjnjaja politika Rossii: ot Lenina i 

Trotskogo – do Putina i Medvedeva (Moskva 2011) kap. 82. 
269 Gould-Davies (2003) s. 203 och http://www.knowbysight.info/2_KPSS/00529.asp (17 

december 2013) 
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Utrikespolitiska kommissionen och Utrikesministeriet. Det är oklart hur 

VOKS situation ändrades av de olika omorganiseringarna. Historikern 

Kitrinos menar att den Internationella avdelningen vid CK fick större 

inflytande gentemot Utrikesministeriet först efter det att Andrej Gromyko 

övertagit utrikesministerposten 1957. En sådan maktförskjutning mellan 

Utrikesministeriet och Avdelningen för kontakter med utländska 

kommunistpartier förekom alltså inte under Molotovs, Vysjinskij eller 

Shepilovs (utrikesminister från 1 juni 1956 till 15 februari 1957) 

ledarskap.
270

 Samtidigt har historikern Mark Kramer konstaterat att 

Utrikesministeriet och Avdelningen för kontakter med utländska 

kommunistpartier vid CK hade en stabil relation, även om konflikter mellan 

de båda förekom. Efter att ”antipartigruppen” undanröjts och Gromyko 

övertagit utrikesministerposten 1957 förbättrades förutsättningarna för ett 

fruktbart samarbete, men i och med att verksamheterna i viss utsträckning 

överlappade varandra fanns också en potentiell grogrund för konflikter.
271

  

Oavsett hur relationen mellan Utrikesministeriet och CK-

avdelningarna såg ut flyttades en del av de utländska kulturella kontakterna 

över till statliga organisationer – främst genom olika samarbetsavtal på 

regeringsnivå. Kulturoffensiven visade sig genom att CK ständigt var 

engagerad i frågor om kulturutbyte och dess utveckling på olika nivåer. 

Tydligast var detta åren 1955–1956 då CK exempelvis önskade normalisera 

relationerna med Jugoslavien vilket bland annat skulle göras genom 

skapandet av ett Kulturens hus i Belgrad. Arbetet på plats sköttes i huvudsak 

av VOKS representant i Jugoslavien.
272

 Kulturutbytet skulle vara en viktig 

del i den här utvecklingen vilket också gällde för exempelvis Burma
273

 och 

England.
274

  

                                                             
270 Robert W. Kitrinos, ”International Department of the CPSU”, Problems of Communism, 

vol. 34 (1984) s. 50 Kitrinos har även en liten annan tidsindelning av de olika namnbytena 

och omorganisationerna, se s. 48–49. 
271 Kramer (1990) s. 430–432. 
272 GARF 5283 op. 22, d. 564, s. 48 CK:s beslut från den 15 juli 1955 ”Om åtgärder för den 

vidare utvecklingen av kulturella, vetenskapliga och samhälleliga kontakter” ålade VOKS 

styrelse att vidta åtgärder för att få igång VOKS Kulturhus i Belgrad. Den 20 juli beslutade 

VOKS i sin tur om en rad åtgärder och evenemang för att stärka de kulturella kontakterna 

med Jugoslavien inklusive organisationens kulturhus i Belgrad. I mars 1956, på förslag från 

den sovjetiska ambassadören i Jugoslavien, tog CK beslut om att organisera en tematisk 

fotoutställning om Sovjetunionens framgångar i Belgrad. Se också GARF 5283 op. 22, d. 

564, s. 49. 
273 Rosisskij gosudarstvennyj archiv novejsjej istorii (hädanefter RGANI) F. 5 op. 36, d. 11, s. 

143–153. 
274 RGANI F. 5 op. 36, d. 11, s. 90–118. 
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Händelserna i Ungern 1956 ledde enligt sovjetiska företrädare till en 

markant ökning av den antisovjetiska propagandan i USA och Västeuropa.
275

 

För att bemöta denna önskade den sovjetiska ledningen förbättra 

samordningen av de olika organisationernas internationella kulturutbytes-

verksamhet. Större ansvar än tidigare lades på de sovjetiska ambassaderna 

som på plats förväntades sköta kulturutbytesverksamheten. På hemmaplan 

skulle organisationer och statliga organ som Kulturministeriet, Utrikes-

ministeriet, VTsSPS (fackföreningarna) och VOKS bättre samordna sina 

verksamheter. Målet var att utöka och förbättra informationsspridnings-

verksamheten. Trots detta togs inga avgörande beslut rörande VOKS. 

Kulturminister N. Michajlov ville få igång VOKS ”slumrande” verksamhet i 

England, men CK ansåg att några nya beslut och åtgärder inte behövdes utan 

att de olika organisationerna skulle utgå från tidigare beslut och utifrån dessa 

genomföra nödvändiga förbättringar.
276

  

Kulturministerns initiativ till bättre samordning illustrerar den 

sovjetiska offentliga diplomatins förändrade karaktär som vid denna tidpunkt 

blivit allt mer pragmatisk. Processen hade startat i början av 1950-talet men 

blev allt tydligare vid mitten 1950-talet. Det handlade fortfarande om att 

presentera Sovjetunionens bild av verkligheten och om att sprida 

information om landet, men nu övergavs i högre utsträckning än tidigare 

kommunistiska samarbetspartner om alternativ fanns. I exempelvis Kanada 

övergavs delvis evenemang organiserade av vänskapsförbundet till förmån 

för ett kultursamarbete ”på kommersiell grund”. Betydelsen av det 

kanadensisk-sovjetiska sällskapet minskade då även ledande kanadensiska 

kommunister ansåg att befolkningen på ett negativt sätt uppfattade sällskapet 

som en kommunistisk organisation. Istället skulle försök göras att ”hitta en 

organisation som inte var sammankopplad med kommunisterna”.
277

 Det 

handlade nu om att nå ut till största möjliga publik, även om priset var en 

ideologisk nedtoning. Förekomsten av ett allmänt sovjetintresse skulle 

exploateras maximalt och pragmatiskt. Det hela sågs som ”mycket 

effektivare och i alla avseenden gynnsammare för den sovjetiska sidan”.
278

  

 

                                                             
275 RGANI F. 5 op. 30, d. 191, s. 22 G. Zjukov och A. Kuznetsov 17 juli 1956 till CK. 
276 RGANI F. 5 op. 36, d. 11, s. 103–107 I. Vinogradov, vice cef för Avdelningen för 

kontakter med utländska kommunistpartier vid CK och B. Rjurikov, vice chef för Kultur-

avdelningen vid CK, 2 april 1956. 
277 Ageeva (2009) s. 69. 
278 Ibid., s. 65–68. 
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Den andra reformen och slutet för VOKS 

Åren 1954–1956 – då ”kulturoffensiven” var som mest påtaglig – använde 

Moskva i stor utsträckning redan befintliga organisationer och statliga 

samarbetsavtal för sin offentliga diplomati. Det ansågs inte nödvändigt med 

några genomgripande reformer för att utveckla de olika organisationerna och 

myndigheterna som arbetade med kulturutbyte. Det här ändrades den 4 mars 

1957. Då ålade CK  

 

VOKS styrelse att omorganisera arbetesformerna och metoderna med hänseende till 

nya villkor, och den stora breddningen av kulturella och vetenskapliga kontakter med 

utlandet enligt statlig policy, och dessutom föreslå att i SSSR grunda sällskap eller 

sektioner för vänskap [som finns motsvarade] utomlands.279 

 

Det här var samma dag som Ministerrådet beslutade bilda den Statliga 

kommittén för kulturella kontakter med utlandet vid Ministerrådet 

(GKKS).
280

 GKKS var en ombildning av Avdelningen för kontakter med 

utländska kommunistpartier vid CK. Georgi Zjukov utnämndes till 

ordförande och en rad organisationer med kopplingar till sovjetisk 

propaganda utomlands hamnade direkt under den nybildade kommittén.
281

 

Inledningsvis ingick inte VOKS i GKKS utan fick representation i 

kommittén först i februari 1958.
282

 GKKS fick snart en övergripande och 

koordinerande roll för olika sovjetiska organisationers verksamhet och 

utbyten med utlandet inom områden som vetenskap, kultur, idrott och 

turism.
283

 

År 1957 befann sig hela det sovjetiska kulturutbytet i en förändrings-

process. Omorganiseringen av den sovjetiska offentliga diplomatin och 

utvecklingen av kulturutbytet med omvärlden inkluderade VOKS.
284

 Vid 

VOKS styrelsemöte den 27 april 1957 beslutades om att entlediga ordför-

                                                             
279 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 108, 122. VOKS styrelses mötesprotokoll nr. 19 och 20 den 

10 juni 1957. 
280 Mironenko (1997) s. 211. 
281 GARF 9518 op. 1, d. 2, s. 48 Ordförande i ministerrådet N. Bulganin och verksamhets-

chefen vid Ministerrådet A. Korobov 4 mars 1957. 
282 GARF 9518 op. 1, d. 2, s. 86 Ordförande i ministerrådet N. Bulganin och verksamhets-

chefen vid ministerrådet A. Korobov 20 februari 1958. Kommitten bestod av G. Zjukov 

(ordförande), A. Kuznetsov, P. Krjukov, M. Jakovlev, I. Tjernysjev, I. Metelkin, N. Popova 

(VOKS, SSOD), V. Zorin (Utrikesministeriet), N. Danilov (kulturministeriet). 
283 Gigolaev (2008) s. 138. 
284 Här ska påpekas att jag inte lyckats fånga diskussionerna som föregick beslutet om VOKS 

omorganisering, utan utgått från tidigare beslut och källorna i främst GARF.   
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ande Denisov. Till ny ordförande i VOKS valdes Nina Popova.
285

 Popova 

hade tidigare varit ordförande för Antifascistiska kvinnors kommitté.
286

 Med 

Popova som ny ordförande förändrades VOKS styrelsearbete; från korta och 

ganska intetsägande möten till betydligt mer innehållsrika möten där fler i 

styrelsen närvarade tillsammans med styrelseordföranden.
287

 Även besluts-

processen tycks med Popovas intåg ha blivit effektivare.
288

 

Under 1957 arbetade VOKS kontinuerligt med den förestående 

omorganiseringen.
289

 I Popovas rapport för beslutsunderlag till CK 

påpekades att tiderna förändrats och att VOKS i nuvarande form inte kunde 

möta den nya internationella situationen med de ökade möjligheterna och 

uppgifterna för kulturutbyte. Popova gick så långt i sin kritik att hon menade 

att VOKS organisationsstruktur, arbetsformer och metoder ”i betydande grad 

blivit föråldrade [och] förvandlats till en säregen kliché”. Kritik riktades 

även mot att VOKS i sin verksamhet i Sovjetunionen främst arbetat genom 

organisationsapparaten och inte fokuserat på att attrahera den sovjetiska 

allmänheten. Inte heller hade folkets nationella särdrag, traditioner och seder 

belysts tillräckligt vilket påverkat kontaktskapandet negativt.
290

 Popovas 

viktigaste kritik rörde VOKS bristande organisation för kulturutbytet. Enligt 

henne utgick verksamheten i allt för hög grad från ”förslag och 

slumpmässiga förfrågningar från utländska organisationer”. Stödet till de 

utländska sällskapen, hade enligt Popova fortsatt att vara dåligt, och VOKS 

hade fortfarande ett ”formellt-byråkratiskt” förhållandet till förfrågningar 

från utländska sällskap.
291

  

                                                             
285 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 95 VOKS styrelses mötesprotokoll 27 april 1957 och s. 96 

meddelande till TASS. Anledningen till bytet av ordförande sades vara att Denisov fått ett 

nytt arbete. Det ska framhållas att Denisov under de första månaderna av 1957 inte hade 

närvarat vid VOKS styrelsemöten. Istället hade vice ordförandena Vizsjilin och Kalisjjan 

delat på detta uppdrag, se GARF 5283 op. 22, d. 1–66. Enligt Mironenko avgick Denisov 

redan 1955. se Mironenko (1997) s. 644.  
286 Barghoorn (1960) s.163. 
287 GARF 5283 op. 22, d. 563, passim men främst s. 98–107. 
288 Se GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 129. 
289 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 98–101 VOKS styrelsemöte 17 maj 1957 och GARF 5283 

op. 22, d. 563, s. 122 VOKS styrelsemöte 10 juni 1957. Den 17 maj 1957 uppmanades de 

ledande personerna inom VOKS att lämna förslag till hur VOKS skulle omorganiseras. 

Förslag inhämtades också från de territoriella avdelningarna av VOKS (exempelvis OKS i 

Karelen, Leningrad och Kiev). Vid VOKS styrelsemöte den 10 juni 1957 ålades Popova att 

förädla förslagen från styrelsen i en rapport för omorganiseringen av VOKS. 
290 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 144 Underlag till beslutsförslaget från VOKS till CK, 

Popova 17 juni 1957. 
291 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 144 Underlag till beslutsförslaget från VOKS till CK, 

Popova 17 juni 1957. Det svaga stödet bestod av långa svarstider, oklar information i det av 
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Popova var även kritisk till VOKS utlandsplacerade personal som 

hade tagit för få initiativ till föreläsningar om sovjetisk kultur och inte heller 

sökt bredda kontaktnätet med kulturella och vetenskapliga organisationer 

och personer. Istället gick deras verksamhet ut på att ”brevväxla med 

centrum” om frågor och förslag som de mottagit. Skulden för de utlands-

placerades dåliga arbete lades på VOKS styrelse som inte analyserat och 

styrt verksamheten tillräckligt bestämt. Styrelsen bar också ansvaret för den 

utlandsplacerade personalens otillräckliga utbildning.
292

 I Sovjetunionen 

hade också VOKS otillräckliga materiella förutsättningar. Exempelvis 

ansågs den nya lokalen på Kalinina inte vara lämplig för en myndighet, utan 

skulle främst användas vid representation. Popova kritiserade också att 

VOKS styrelsemedlemmars lön var lägre än för liknande kategorier i andra 

organisationer. En chef för en avdelning vid VOKS tjänade hälften av vad 

motsvarande chefer i liknande organisationer gjorde och de hade dessutom 

inte förmåner i form av vårdservice och plats på sanatorium-kurorter och 

biltransport för tjänsteresor.
293

  

Lösningen ansågs vara att ersätta VOKS med en ny organisation, 

Förbundet av sovjetiska vän- och kulturkontakter med utlandet (SSOD). 

Förutom att SSOD skulle innehålla motsvarande sällskap som fanns i 

utlandet och att organisationsstrukturen inklusive arbetsmetoder skulle ses 

över var organisationens uppgift i stort sett oförändrad. Ett uttalat syfte med 

SSOD var att ”koordinera och styra sällskapen för vänskap och kulturella 

kontakter med utländska länder och stödja sig på den breda sovjetiska 

allmänheten i sitt arbete”. SSOD skulle leda de nya sällskapen och 

koncentrera sin verksamhet kring propaganda om det sovjetiska folkets liv 

och kultur utomlands, liksom på att popularisera utländsk kultur i 

Sovjetunionen.
294

 I inledningsskedet var huvuduppgiften att skapa sällskap 

för vänskap och kultur med öststaterna och Italien, Frankrike, England, 

                                                                                                                                               
VOKS skickade materialet, dålig kvalitét på materialet och dessutom i regel producerat utan 

hänsyn till situationen i det specifika landet.   
292 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 145 Underlag till beslutsförslaget från VOKS Popova 17 juni 

1957. 
293 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 146 Underlag till beslutsförslaget från VOKS Popova 17 juni 

1957. Den tidigare så efterlängtade lokalen på Kaliningatan ville Popova i samband med 

grundandet av den nya organisationen göra till Vänskapens hus. Här skulle kontinuerligt 

genomföras olika evenemang för att bekanta den sovjetiska allmänheten med utländska 

kulturer. Det skulle anordnas kvällar med deltagande av utländska gäster, lektioner och 

föreläsningar krig olika kulturella grenar. Fram till 2004 var Vänskapens hus fortfarande 

aktivt på samma adress. 
294 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 147 Underlag till beslutsförslaget från VOKS Popova 17 juni 

1957. 
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Finland, Indien, Indokina, Iran och Japan.
295

 Tanken var att en 

konstituerande SSOD-konferens skulle hållas i december 1957, men då inte 

tillräckligt många sällskap hunnit bildas hölls den först i början av 1958.
296

 

Själva beslutet om att VOKS skulle omorganiseras till SSOD togs dock av 

CK den 5 september 1957 och baserades på det förslag som Popova 

överlämnat till CK i juni 1957.
297

 

 

Avslutning 

Den sovjetiska offentliga diplomatins strategiformulerande var inledningsvis 

i huvudsak ett svar på amerikansk och brittisk aktivitet. Uppenbarligen 

ansågs det tillräckligt att bemöta brittisk och amerikansk propaganda genom 

att framhålla Sovjetunionens samhällssystem och landets insatser i andra 

världskriget. VOKS var en av flera organisationer som ålades denna 

försvarsinriktade uppgift. Samtidigt skulle VOKS informera den sovjetiska 

allmänheten om utländsk kultur och inhämta kunskap som kunde användas 

inom sovjetisk vetenskap och kultur. Strategin gick ut på att använda 

”framstegsvänliga element” vilket inkluderade de olika vänsällskapen 

utomlands. VOKS skulle organisera dessa kontakter med syftet att stärka 

Sovjetunionens politiska och idémässiga påverkan utomlands.  

Utvecklingen av VOKS var inledningsvis tätt sammankopplad med 

den politiska doktrinen antikosmopolitan, som syftade till att ge ideologin en 

större plats i samhället. Mot slutet av 1947 hade genom de olika besluten i 

CK om VOKS (och andra organisationer) skapats ett organisatoriskt 

fundament för den efterkrigstida sovjetiska offentliga diplomatin. År 1950 

togs beslut om en omorganisering av VOKS. Fram till 1957 arbetade VOKS 

inom de ramar som ställts till organisationens förfogande genom beslutet 

1950. Beslutet 1957 om att avveckla VOKS motiverades av förändrade 

utrikespolitiska förhållanden och VOKS organisatoriska brister. Den 

sovjetiska offentliga diplomatin förflyttades gradvis under 1950-talet till 

                                                             
295 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 149 Förslaget från VOKS till CK KPSS om den nya 

organisationen Popova 17 juni 1957. 
296 RGANI F. 89 op. 55, d. 21 s. 35 V. Teresjjun, vice chef för Internationella avdelningen CK 

KPSS och B. Mirosjnitjenko, vice chef för Avdelningen för kontakter med Kommunistiska 

och arbetarepartier i socialistiska länder CK KPSS 28 november 1957. Se också GARF 9576 

op. 11, d. 39, s. 1–3 SSOD:s ordförande N. Popova till Förbundet Sverige-Sovjetunionens 

ordförande Erland von Hofsten och E. Palmær 24 mars 1958 om att en konferens hölls 17–18 

februari 1958 där ”Grundandet av Förbundet av sovjetiska sällskap med vän- och 

kulturkontakter med utlandet” (SSOD) presenterades. Enligt Nyheter från Sovjetunionen 

bildades SSOD på konferensen i februari 1958, se Nyheter från Sovjetunionen nr. 9, 1958. 
297 RGANI F. 89 op. 55, d. 21, s. 1-3. 
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andra organisationer. VOKS uppgift övergick till att handla om 

kontaktskapande uppgifter och om att genomföra kulturutbyte som 

överenskommits mellan andra organisationer. Ett av VOKS största 

problemen var att nationsanpassa sina aktiviteter och sitt agerande. 

Oförmågan till flexibilitet avspeglades bland annat i fråga om mottagande av 

delegationer från utlandet.  

VOKS plats i det sovjetiska byråkratiska systemet var en förlängning 

från mellankrigstiden. Med andra ord hade flera kommissariat/ministerier 

och CK-avdelningar ansvar för delar av VOKS. Organisatoriskt var VOKS 

inordnat under utrikeskommissariatet/Utrikesministeriet, medan VOKS 

propagandaverksamhet under antikosmopolitan inordnades under Agitprop. 

Under 1950-talet fortsatte det dubbla ansvaret för VOKS genom att 

organisationen fortsatte att ingå i Utrikesministeriets verksamheter samtidigt 

som Utrikespolitiska kommissionen vid CK och därefter Avdelningen för 

kontakter med utländska kommunistpartier vid CK ansvarade för VOKS 

verksamhet. Det finns indikationer på att ministerierna tappade i inflytande i 

relation till CK-avdelningarna och partiet, men samtidigt tycks Molotov 

under merparten av perioden ha varit högst ansvarig för VOKS. 

Den sovjetiska internationella kulturpolitiken – sedermera av forskare 

kallad ”mjuk makt” – växte successivt fram, dels med organisatoriskt stöd i 

befintligt VOKS-fundament från mellankrigstiden, dels ”reaktivt” som ett 

svar på USA:s och Englands aktivitet. Från och med 1950–1951 var det 

sovjetiska agerandet mer genomtänkt. Då formulerades en strategi, som var 

mer öppen för förhållanden i andra länder. Detta ledde under 1950-talet att 

den sovjetiska offentliga diplomatin kom att organisatoriskt anpassa sig till 

yttre omständigheter. Detta gjordes i form av avkall på ideologin och att i 

större utsträckning söka samarbete vid sidan av organisationer med 

kopplingar till de nationella kommunistpartierna.  
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Kapitel 3. Initieringsfasen 1945–1947 
 

I det här kapitlet behandlas den del av VOKS verksamhet som riktades mot 

Sverige. Utgångspunkten är den svenska politiska utvecklingen och de 

svensk-sovjetiska relationerna. Först presenteras tidigare forskning om 

Sveriges säkerhetspolitik och förhållande till Sovjetunionen. Därefter 

presenteras VOKS och sovjetiska myndigheters syn på den svenska politiken 

och slutligen Sovjetunionens strategier och medel – genom VOKS – för att 

vinna sympatier hos den svenska befolkningen.  

 

Den svenska bakgrunden 

I juli 1945 efterträdde en socialdemokratisk regering den samlingsregering 

som styrt Sverige under kriget. Det socialdemokratiska efterkrigs-

programmet kritiserades kraftigt av de borgerliga partierna. Borgerligheten 

kritiserade också regeringens skattepolitik och beskyllde regeringen för att 

inte kunna styra landet. Om det fanns oenighet i inrikespolitiska sakfrågor 

fanns det desto större samsyn i frågan om kommunisterna. Sveriges 

kommunistiska parti (SKP) hade agerat oppositionsparti under samlings-

regeringen och fick i takt med Sovjetunionens framgångar och mänskliga 

och materiella uppoffringar under kriget en allt mer framskjuten position. 

Inrikespolitiskt fanns under kriget även ett missnöje med priser och löner 

som SKP kunde utnyttja. Det här visade sig i valet 1944 då de fick nästan tio 

procent.298  

Sovjetunionens agerande efter kriget i staterna i Östeuropa ledde till 

ökade internationella spänningar och till att fredsoptimismen förbyttes i oro 

för ett framtida storkrig. Kritiken mot Sovjetunionens agerande växte runt 

om i världen. Detta gjorde att regeringens och de borgerliga partiernas 

kampanj mot SKP fick internationell draghjälp och resulterade i att partiet i 

1948 års val rasade till drygt sex procent. Planerna på en militär nedrustning 

realiserades inte, då det ansågs finnas ett behov av upprustning på grund av 

det ökade militära hotet från Sovjetunionen. Sovjetunionens agerande i 

samband med det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien i 

februari 1948 bekräftade detta.
299

 

Från svensk sida lades stor vikt vid förhållandet till Sovjet-

unionen. Sovjetunionen hade stärkt sin position runt Östersjön och det gällde 
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 Hela stycket från Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 60–66 

299 Ibid. 
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för Sverige att inte stöta sig med den militärt starkare grannen. Samtidigt 

fanns inom delar av socialdemokratin ett intresse för Sovjetunionen, bland 

annat i fråga om landets ekonomiska system. Dessutom fanns förhoppningar 

om ett utvecklat ekonomiskt samarbete med Sovjetunionen.
300

 Den så 

kallade brobyggarpolitiken som Sverige eftersträvade förutsatte ett gott 

förhållande till Sovjetunionen. Två exempel på den här förtroendeskapande 

politiken gentemot Sovjetunionen utgörs av den så kallade ”(tysk- och) 

baltutlämningen” och den så kallade ”rysskrediten”.
301

  

 

Baltutlämningen  

Det som kommit att benämnas baltutlämningen inleddes med att Sovjet-

unionen den 2 juni 1945 meddelade Sverige att de ville få soldater som flytt 

till Sverige i krigets slutskede återförda till Sovjetunionen. Det handlade om 

ca 2 700 tyska soldater och 167 balter och såg till en början ut som ett 

rutinärende. Det rörde således inte de ca 30 000 tusen civila baltiska 

flyktningar som i samband med Sovjetunionens återerövring av Baltikum 

1944 tagit sig till Sverige, eftersom dessa enligt den svenska regeringen inte 

omfattades av de principer om överlämnande de allierade kommit överens 

om. Två veckor senare beslutade den svenska samlingsregeringen att accep-

tera Sovjetunionens krav. Att de tyska soldaterna skulle utvisas ansågs 

självklart då de inte hade någon asylrätt samtidigt som det fanns en utbredd 

tyskfientlighet. Men när informationen nådde allmänheten om att utvis-

ningen inkluderade de 167 baltiska internerna ledde detta till en stark 

opinion mot utvisningen. Den svenska socialdemokratiska regeringen hade 

således att ta ställning till både samlingsregeringens löfte om utlämning och 

den upprörda svenska opinionen.
302

  

Efter sovjetiska påtryckningar utkristalliserades tre alternativ som 

diskuterades inom den svenska regeringen. Det första gick ut på att fullfölja 

det ursprungliga beslutet från den 15 juni och det andra på att söka garantier 

från ryssarna om balternas behandling efter hemkomsten. Enligt det tredje 

alternativet skulle ryssarna meddelas att ett nytt politiskt läge uppstått och att 

frågan skulle fördröjas med hänvisning till den svenska opinionen med 

                                                             
300 Ibid., s. 70–71. 
301 Kronvall & Petersson (2012) s. 21–23 
302 Alf W. Johansson, ”Regeringen och tysk- och baltutlämningen 1945–46” i Gunnar Artéus, 

Karl Molin och Magnus Petersson (red.), Säkerhet och försvar: En vänbok till Kent 

Zetterberg (Karlskrona 2005) s. 129. Beskrivningen av baltutlämningen bygger i stort på 

Johanssons artikel. 
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eventuella sovjetfientliga stämningar som följd. Regeringen var delad då 

utrikesminister Undén förordade det tredje alternativet, liksom även 

statsminister Erlander temporärt, innan det stod klart att han hade övriga 

statsråd emot sig. Regeringsmajoriteten menade istället att det ursprungliga 

utvisningsbeslutet skulle gälla vilket också blev fallet. Efter att utrikes-

nämnden sammanträtt den 8 december 1945 var frågan avgjord och den 25 

januari 1946 genomfördes beslutet då 146 baltiska flyktningar utvisades.
303

  

I forskningen om baltutlämningen finns en samsyn om att regeringen i 

och med sitt agerande följde den förtroendeskapande politiken gentemot 

Sovjetunionen.
304

 Historikern Curt Ekholm menar exempelvis att det blev 

”omsorgen om det bilaterala förhållandet till SSSR [kursivt i original], som 

kom att väga tyngst”.
305

 Alf W. Johansson är inne på samma linje och 

betonar att regeringen ”ville hålla sig väl med Sovjetunionen” och samtidigt 

bidra till att världen inte ”splittrades upp i block”. Här fanns alltså en 

föreställning om att krigstidens allians fortfarande var obruten. Inom 

socialdemokratin värnades även vikten av goda relationer till Sovjetunionen. 

Johansson menar också att ett annat agerande från den svenska regeringen 

skulle ha försvårat eller omöjliggjort en framtida neutralitetspolitik.
306

  

 

Rysskrediten och Wallenberg 

Ett annat exempel på hur den svenska förtroendeskapande politiken yttrades 

gentemot Sovjetunionen var den så kallade ”Rysskrediten” eller 

”miljardkrediten”. Förslaget om att erbjuda Sovjetunionen en handelskredit 

fördes fram i samband med diskussionerna om att öka varuutbytet med 

Sovjetunionen.
307

 Flera ekonomer förutspådde att en depression skulle 

infinna sig efter kriget och förslaget om att ge Sovjetunionen en kredit 

ansågs inom svenskt näringsliv kunna förse svenska företag med en stabil 

och konjunkturfri avsättningsmarknad. Inledningsvis visade Sovjetunionen 

inget större intresse för någon svensk handelskredit, men i juni 1945 återkom 

Sovjetunionen med förslag om att återuppta diskussionerna. Sovjetunionen 

föreslog även att krediten skulle uppgå till en miljard svenska kronor över 

fem år. Det dröjde dock till mars 1946 innan förhandlingarna inleddes. 

                                                             
303 Ibid., s. 127, 130–134. 
304 För en sammanfattning om forskningens syn på den svenska regeringens handlande se 
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305 Kronvall & Petersson (2012) s. 25. 
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Hösten 1946 undertecknades avtalet. I förhandlingarnas slutskede kom USA 

med invändningar som gick ut på att Sovjetunionen skulle få för stort 

inflytande över svensk handel. Från svensk sida var man av en annan åsikt. 

Forskning har senare visat att den amerikanska inblandningen snarast ökade 

det sovjetiska intresset för krediten och troligen påskyndade förhandlings-

processen.
308

 Kreditavtalet fick inte några stora konsekvenser för handeln 

mellan länderna och ledde inte heller till något mer utbrett samarbete. Under 

förhandlingsprocessen drev Dagens Nyheters chefredaktör Herbert Tingsten 

en kampanj mot avtalet som sågs som ett uttryck för en socialdemokratisk 

planhushållningspolitik med förödande konsekvenser för svensk ekonomi. 

Svensk forskning om krediten har visat att de ekonomiska aspekterna var 

överordnade de säkerhetspolitiska, men att det övergripande målet var att 

förbättra de bilaterala relationerna till Sovjetunionen.
309

  

Fallet Raul Wallenberg var ytterligare en fråga som påverkade de 

svensk-sovjetiska relationerna. I krigets slutskede kontaktades den svenske 

affärsmannen Wallenberg av amerikanska myndigheter för att delta i ett 

program med syfte att rädda judar i Ungern. Han skickades med 

diplomatpass till den svenska beskickningen i Budapest. Tillsammans med 

ungerska myndigheter och användande av så kallade svenska skyddspass 

lyckades Wallenberg rädda tusentals judar. Men Wallenberg fängslades när 

Röda Armén intog Budapest och fördes till Moskva. Därefter är händelse-

utvecklingen relativt oklar, vilket kom att bli en känslig fråga i de svensk-

sovjetiska relationerna.
310

 Oavsett vad som sedan hände med Wallenberg 

uppvisade den svenska utrikesledningen en passivitet i frågan. Enligt 

Kronvall och Petersson kan utrikesminister Undéns passiva agerande i 

frågan tolkas som ett utslag av den förtroendeskapande politiken mot 

Sovjetunionen, eftersom en sådan politik var svår att kombinera med 

anklagelser mot Sovjetunionen rörande Wallenbergs försvinnande.
311

  

 

                                                             
308 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 80; Kronvall & Petersson (2012) s. 27–29; Birgit 

Karlsson, ”Rysskrediten – en ödesfråga om nationen”, Historisk tidskrift, nr. 3 (1988); Birgit 
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(Göteborg 1992).  
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kriget: Antikommunism och liberalism i Dagens Nyheter 1946–1952 (Stockholm 1995). 
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Trumandoktrinen och Marshallplanen 

Den amerikanska kritiken mot det svensk-sovjetiska kreditavtalet under 

1946 vittnade om att den internationella situationen höll på att förändras. 

Direkt efter kriget var USA relativt ointresserat av Sverige och Europa, 

medan britterna var mer aktiva gentemot Skandinavien för att förebygga ett 

eventuellt angrepp från Sovjetunionen.
312

 USA:s europaengagemang ökade 

kraftigt våren 1947 då den så kallade Trumandoktrinen lanserades. Syftet 

med Trumandoktrinen var att motverka att fler stater blev kommunistiska. 

Tankarna i Trumandoktrinen realiserades bland annat genom Marshallplanen 

som innebar erbjudande om ekonomiskt stöd till en rad länder och var en del 

av den amerikanska uppdämningspolitiken gentemot Sovjetunionen. Initialt 

skulle Marshallplanen vara ett ”antikommunistiskt instrument, avsett att 

pressa tillbaka kommunismen i Europa och stärka USA:s inflytande över 

europeisk ekonomi”.
313

  

För svenskt vidkommande betydde den nya amerikanska strategin en 

förändrad och försvårad balansgång mellan stormakterna. Från ledande 

socialdemokratiskt håll fanns en viss tvekan inför att ansluta landet till 

Marshallplanen. En anslutning kunde tolkas som ett ställningstagande för 

väst vilket hotade Sveriges brobyggarambitioner, den neutrala positionen 

och den förtroendeskapande politiken mot Sovjetunionen. Lösningen på 

dilemmat blev att Sverige deltog i Marshallplanen, men underströk planens 

gynnsamma ekonomiska effekter för landet samtidigt som de politiska 

aspekterna tonades ner.
314

 I forskningen om Sveriges deltagande i Marshall-

planen har vissa ansett att Sverige integrerades ekonomiskt i västblocket och 

att anslutningen kan ses som ”det sista exemplet på den tydligt uttalade 

brobyggarpolitiken. Därefter återgick Sverige till den ’beprövade neutral-

itetspolitiken.’”
315

 

 

Sovjetunionens politik gentemot Sverige 

Hos den sovjetiska ledningen fanns inledningsvis efter andra världskriget 

förhoppningar om ett fortsatt samarbete med de under kriget allierade. 

Dessutom hoppades man kunna utnyttja den internationella positiva 

                                                             
312 Ibid., s. 30–31. 
313 Bjereld, Johansson och Molin, K (2008) s. 85; Kronvall & Petersson (2012) s. 30–31. 
314 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 86–87. 
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inställningen gentemot Sovjetunionen efter landets insatser i kriget.
316

 

Sverige förväntades på grund av sina eftergifter till Nazityskland under 

kriget tillmötesgå Sovjetunionen politiskt och ekonomiskt och samtidigt 

erkänna Sovjetunionens efterkrigstida starkare position.
317

 Ganska snart stod 

det dock klart att dessa förhoppningar inte infriades. I VOKS och 

ambassadens rapporter till Moskva konstaterades att den svenska inrikes-

politiska situationen inte förbättrats trots att kommunisterna gått framåt i 

kommunvalen hösten 1946. Istället hade valframgångarna lett till en 

intensifierad antikommunistisk kampanj.
318

  

Ilja Tjernysjev, det sovjetiska sändebudet i Stockholm, hade redan i 

juni 1945 gjort utrikeskommissarie Molotov uppmärksam på att det 

behövdes insatser för att öka Sovjetunionens popularitet i Sverige. Ett sätt 

antogs vara att understödja ”frekventa besök i Sverige av sovjetiska 

vetenskapsmän, författare, artister, idrottsmän m.fl. Betydelsen av sådana 

besök kunde knappast överskattas”.
319

 Förutsättningen var dock att några för 

Sovjetunionen viktiga frågor i relationen till Sverige först löstes.
320

 

En av dessa frågor var baltutlämningen. Tjernysjev och chefen för den 

europeiska avdelningen vid Utrikeskommissariatet, Aleksander Abramov, 

uttryckte starkt missnöje över de antisovjetiska stämningar baltutlämningen 

gett upphov till i Sverige. Kritik riktades mot den svenska regeringen och 

statsminister Per Albin Hansson, medan utrikesminister Östen Undén 

föreföll ha agerat mest klanderfritt utifrån ett sovjetiskt perspektiv.
321

 

Liknande kritik framkom också i Izvestia under rubriken ”Vad döljer sig 

bakom den svenska ’humaniteten’”. Artikelförfattarna ansåg i likhet med 

Tjernysjev att Sveriges nära relationer till Tyskland var anledningen till det 

utdragna svenska agerandet i utlämningsfrågan. Huvudansvaret för de 

antisovjetiska stämningarna lades på den svenska pressen.
322

 I VOKS 

rapporter ansågs baltutlämningen ha skadat Sovjetunionens anseende och 

dessutom, hävdades det, hade fascistiska grupper i Sverige använt de 

internerade baltiska flyktingarnas kritik mot Sovjetunionen i sin propaganda. 

                                                             
316 Pechatnov (2001); Magnúsdóttir (2006); Rotihaug (2000). 
317 Korobochkin (2010) s. 85–88. 
318 GARF 5283 op. 22, d. 586, s. 45 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. Zjarikov 
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samarbetet ansågs ha bildat en enhetsfront i kampen mot kommunisterna.  
319 Petersson (1994) s. 92. Tjernysjev efterträdde Alexandra Kollontaj i juni 1945. 
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77 

Den sovjetiska motreaktionen skulle, planerades det, utgöras av artiklar med 

positiva budskap om uppbyggnaden av folkhushållningen, utvecklingen av 

ekonomin och kulturen i de baltiska republikerna.
323

 Vid sovjetiska utrikes-

kommissariatet hade man redan innan baltutlämningsfrågan aktualiserats 

övervägt – med utgångspunkt i Sveriges eftergifter mot Nazityskland – en 

hårdare politik gentemot Sverige. Målet var att förändra den svenska 

regeringens sammansättning och påverka den svenska utrikespolitiken. Från 

sovjetisk sida befarades att Sverige kunde bli ”ett illasinnat centrum för 

nazister som räddat sig till Sverige”.
324

 Övervägandena stannade dock vid 

diskussioner och ledde inte till någon förändrad sovjetisk politik gentemot 

Sverige.
325

   

Trots att en förändrad sovjetisk politik gentemot Sverige var på väg att 

ta form ville man från sovjetisk sida se frågan om en handelskredit löst innan 

närmanden inom andra områden kunde komma till stånd. Uppenbarligen 

räckte det med att förhandlingar om krediten upptogs vilket gjordes i mars 

1946 för att beslut om en mer välvilligt inställd politik till Sverige skulle tas 

(se nedan). Det inledningsvis svaga sovjetiska intresset för krediten berodde 

enligt historikern Aleksandr Rupasov på att villkoren ansågs dåliga och att 

behovet av krediten bedömdes vara relativt liten. Anledningen till det senare 

var att de varor som intresserade Sverige och som var tänkta som en del i 

avtalet behövdes i återuppbyggnaden av Sovjetunionen. Dessutom hade 

Sovjetunionen förhoppningar om att få en större amerikansk kredit med 

bättre villkor. När det stod klart att någon sådan inte var aktuell växte 

intresset för den svenska krediten.
326

 Sovjetunionens intresse för handels-

samarbete med Sverige kan också ha berott på en önskan om att utöka sitt 

territorium i Tyskland. Till det här behövdes råvaror och Sverige sågs som en 

möjlig leverantör.
327

 Oavsett detta klargjorde politbyrån att Tjernysjev skulle 

låta den svenske utrikesministern Undén förstå att ”vid lyckad utveckling av 

förhandlingarna om krediten kommer gynnsamma villkor bli grundade för 
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den fortsatta positiva politiska utvecklingen av de sovjet-svenska relation-

erna”.
328

  

I sovjetisk media fokuserades främst kreditens positiva inverkan på 

den svenska ekonomin och inte fördelarna för Sovjetunionen.
329

 VOKS 

konstaterade att avtalet gett upphov till mycket ”ljudligt prat, inte bara i 

svensk, utan också i engelska och amerikanska kretsar”. Men avtalet 

framhölls som mycket fördelaktigt för Sverige, som fick en ”pålitlig och 

solid marknad”. Enligt VOKS var avtalet nödvändigt för svenskt vid-

kommande eftersom den svenska exporten ansågs ha minskat i jämförelse 

med tiden före kriget.
330

 Att den svenska ekonomin inte såg än sämre ut 

berodde enligt chefen för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS V. 

Zjarikov på att Sverige med sin ”neutralitetspolitik” och ”gyllene medelväg” 

(zolotoj serediny) lyckats undkomma kriget.
331

 Enligt Petersson beskrevs 

miljardkrediten utifrån ett sovjetiskt perspektiv närmast som en belöning 

från Sovjetunionen till Sverige. Likväl var de sovjetiska representanterna 

nöjda när avtalet väl var slutet,
332

 en inställning som levde kvar i början av 

maj 1947 då Izvestia menade att en ”anda av likaberättigande och 

ömsesidighet för båda parterna genomsyrar […] de sovjet-svenska avtalen, 

som bygger på det av Sovjetunionen och Sverige undertecknade och i 

november 1946 ratificerade kreditavtalet”.
333

  

 

                                                             
328 Ibid., s. 353. 
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Reaktioner på ökad brittiskt och amerikansk närvaro 

Redan under 1945 hade Tjernysjev och attaché Andrej Alexandrov 

rapporterat om den ökade brittiska närvaron i Sverige. Enligt rapport-

författarna syftade britternas agerande till att göra Sverige ekonomiskt 

beroende av Storbritannien, öka den brittiska kulturella påverkan och lägga 

grunden för en ökad kontroll av Sveriges politik. Här fanns även en 

amerikansk närvaro som oroade.
334

 Den brittiska och amerikanska ökade 

närvaron bidrog till att intensifiera den sovjetiska offentliga diplomatin 

gentemot Sverige, och var alltså inledningen till stormakternas ideologiska 

och militära ansträngningar för att knyta Sverige till sig.
335

 När den 

sovjetiska sidan formulerade en strategi för att bemöta den här verksamheten 

hade precis den situation uppstått som det tidigare sovjetiska sändebudet i 

Stockholm, Aleksandra Kollontaj, förutspått våren 1945, nämligen: ”en 

intensiv kamp mellan stormakterna om inflytandet över Sverige”.
336

 

Kollontaj syftade troligen mer på den rent politiska kampen och att den 

skulle stå mellan USA och England, men hon fick rätt i fråga om kampen om 

inflytande.  

I februari 1946 meddelade således Tjernysjev Molotov att det 

sovjetiska agerandet borde intensifieras gentemot Sverige, eftersom de båda 

västliga makterna annars kunde få för stort militärt och ideologiskt 

inflytande över Sverige.
337

 Enligt Tjernysjev skulle en dylik utveckling 

motverkas genom ett sovjetiskt stöd till den svenska FN-medlemsansökan 

som inlämnats. Dessutom antogs påbörjandet av förhandlingar om 

kreditavtalet få gynnsam effekt. Förhandlingar om en flyglinje mellan 

Moskva och Stockholm hade inletts och förväntades också påverka 

relationerna med Sverige positivt. Tjernysjev ansåg även att man skulle 

bjuda in svenska militärer, författare, intellektuella och fackförenings-

medlemmar. Sovjetunionen skulle vidare acceptera de svenska inbjud-

ningarna som rörde fackliga företrädare, idrottsmän och artister. För att 

ytterligare utveckla de kulturella förbindelserna skulle en representant från 

VOKS placeras i Sverige.
338

 Ett steg i den här riktningen togs av politbyrån i 
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början av april 1946 med beslutet att utveckla ”de kulturella kontakterna 

mellan Sverige och SSSR”. Beslutet stödde Tjernysjevs linje och de tidigare 

svenska förslagen om att förbättra kulturutbytet genom att grupper och 

personer från idrottsföreningar, fackföreningar och kvinnoförbund skulle 

tillåtas besöka Sovjetunionen. Besök i motsatt riktning skulle också tillåtas 

och vissa utvalda svenska tidningar skulle få ha korrespondenter på plats i 

Moskva.
339

 

Tjernysjevs åtgärdspaket fick alltså gehör i Moskva och var enligt 

nyare forskning en del av en omformulerad sovjetisk politik gentemot 

Sverige. Den sovjetiska sidan gick alltså från att ställa krav och villkora 

samarbetet till att bli mer följsam och accepterande i förhållandet till 

Sverige.
340

 Enligt historikern Maxim Korobochkin ska förändringen dock 

inte bara förstås i relationen till Sverige, utan också ses som ett resultat av 

generella tidigare misslyckanden för den sovjetiska ”hårda” diplomatin som 

bara hade fungerat i Östeuropa. På grund av uteblivna framgångar krävdes 

nu en ny utrikespolitisk och diplomatisk inriktning. Effekterna av 

Tjernysjevs programförslag, den nya inriktningen och genomförda sovjetiska 

insatser blev bättre relationer mellan länderna och inkluderade ett ingånget 

kreditavtal, sovjetiskt stöd för svenskt medlemskap i FN och ett tyst 

sovjetiskt accepterande av att ca 30 000 civila balter stannade kvar i Sverige. 

Tjernysjevs egen analys gick ut på att en intensifierad och följsammare 

påverkanspolitik i Sverige skulle öka Sovjetunionens popularitet och 

underlätta för den svenska regeringen att politiskt stå emot västmakterna.
341

  

Samtidigt med de förbättrade relationerna är det troligt att det 

sovjetiska agerandet intensifierade inflytelsekampen i Sverige. I VOKS 

årsrapport för 1946 anmärktes kritiskt att den brittiska och amerikanska 

propagandan ökat ytterligare genom mer frekventa besöksutbyten av 

statsmän, politiker, vetenskapsmän och kulturarbetare. Enligt VOKS berodde 

ökningen delvis på de svensk-engelska och svensk-amerikanska vänsäll-

skapen. Det förstnämnda sällskapet leddes av generalmajor Cederschiöld 

och bestod av 54 sällskap med cirka 8 400 medlemmar. Ledaren för det 

svensk-amerikanska sällskapet i Stockholm med omkring 2500 medlemmar 

var folkpartiledaren Bertil Ohlin. VOKS ansåg att dessa sällskap hade stort 
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inflytande bland olika grupper, men främst i de övre samhällsskikten.
342

 

Under 1947 ökade det amerikanska inflytandet ytterligare vilket enligt 

VOKS skulle leda till att Sverige blev ett av 16 länder som hamnade ”under 

absolut ekonomisk och militär kontroll av USA”.
343

 Detta var alltså en 

konsekvens av USA:s förändrade politik och ett uttryck för Truman-

doktrinen. VOKS konstaterade vidare att den amerikanska aktiviteten i 

Sverige under 1947 vida översteg den brittiska inom de flesta områden. Här 

fanns exempelvis regelbundna besök av ”företrädare för den amerikanska 

kongressen och regeringen, militärer, officiella personer från olika 

amerikanska stater och andra amerikanska företrädare som strävar efter att 

skapa personliga kontakter med statliga svenska företrädare”.
344

 VOKS 

framhöll även att den svenska exporten och importen från USA ökat 

markant, då den sistnämnda nästan fördubblats under de tio första 

månaderna 1947 och utgjort nästan en tredjedel av den totala svenska 

importen.
345

  

Inom kulturområdet var dock britterna fortfarande mer aktiva än 

amerikanarna. Det svensk-engelska sällskapet spelade här en huvudroll, men 

enligt VOKS var även British Council drivande. De hade till sin hjälp ett 

stort antal medarbetare, vilka inkluderade kända professorer och lektorer. 

Med hjälp av dessa utförde enligt VOKS British Council ”ett brett 

propagandistiskt arbete” i Sverige.
346

 Inte sällan bjöd de också in kända 

svenska forskare och kulturarbetare till England, där dessa bekantade sig 

med landet, för att sedan, efter hemkomsten till Sverige, berätta om landet i 

föreläsningar.
347

 VOKS oroades också över att många amerikanska och 

                                                             
342 GARF 5283 op. 22, d. 586, s. 46 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. Zjarikov 

chef för Skandinaviska avdelningen vid VOKS. 
343 GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 149 Odaterat och inte heller undertecknat, men med stor 

sannolikhet sammanfattat av V. Zjarikov under 1948. Dokumentet har titeln ”Redogörelse om 

VOKS arbete i Sverige 1947.” Exempel på annan negativ utveckling var British Councils 

ökade verksamhet med studiecirklar och kulturutbyte och Sveriges Radios sändningar med 

”reaktionära, antisovjetiska, lögnaktiga” framträdanden.  
344 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 168 VOKS representant i Sverige F. Malgin ”Redogörelse av 

VOKS representant i Sverige för 1947”. 
345 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 168–171 VOKS representant i Sverige F. Malgin 

”Redogörelse av VOKS representant i Sverige för 1947”. Se även GARF 5283 op. 22, d. 596, 

Odaterat och inte heller undertecknat, men med stor sannolikhet sammanfattat av V. Zjarikov 

under 1948. Dokumentet har titeln ”Redogörelse om VOKS arbete i Sverige 1947”. 
346 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 171 VOKS representant i Sverige F. Malgin ”Redogörelse av 

VOKS representant i Sverige för 1947”. 
347 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 171 VOKS representant i Sverige F. Malgin ”Redogörelse av 

VOKS representant i Sverige för 1947”. Se även GARF 5283 op. 22, d. 596, Odaterat och inte 

heller undertecknat, men med stor sannolikhet sammanfattat av V. Zjarikov under 1948. 

Dokumentet har titeln ”Redogörelse om VOKS arbete i Sverige 1947”. 
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brittiska tidningar fanns lättillgängliga för den svenska befolkningen och att 

de större svenska tidningarna enligt VOKS ”befann sig under stort 

inflytande, och möjligen under kontroll av amerikanarna och engels-

männen”. Detta upplevdes mycket besvärligt eftersom tidningarna belyste 

varje internationell händelse till amerikanarnas och britternas fördel. 

Tidningarna ansågs dessutom systematiskt publicera antisovjetisk 

propaganda, och under andra hälften av 1947 ”började alla social-

demokratiska tidningar” bilda en ”kör av skarp kritik mot alla svenskar, som 

vågade säga sanningen om det sovjetiska folket”.
348

  

I Tjernysjevs analys av förhållandet mellan Sovjetunionen och Sverige 

i början av 1947 menade han att den svenska socialdemokratiska regeringen 

var positivt inställd till ett nordiskt samarbete. Även om Sverige officiellt 

inte sade sig vilja skapa något maktpolitiskt block, ville man knyta de 

ekonomiskt mindre starka grannländerna till sig. En annan viktig slutsats var 

att den svenska socialdemokratin tycktes ha förlikat sig med det faktum att 

Finlands utrikespolitik i stor utsträckning underordnades Sovjetunionens 

utrikespolitik. Enligt Tjernysjev hade den svenska regeringens politik visat 

sitt oberoende från blockpolitiken, men för att den utvecklingen skulle 

fortsätta krävdes enligt Tjernysjev ett närmande mellan Sverige och 

Sovjetunionen. Från sovjetisk sida krävdes alltså att man fortsatte att stödja 

den svenska regeringens strävanden efter nationellt oberoende. Ett sådant 

agerande, hoppades Tjernysjev, skulle öka Sovjetunionens påverkans-

möjligheter i Sverige.
349

 På en lägre samhällelig nivå konstaterade VOKS att 

det fanns positiva tendenser då sympatierna för Sovjetunionen växte hos 

”den demokratiska svenska massan”. För denna ”massa” framstod enligt 

VOKS Sovjetunionen som ett mönsterland, en förebild. Det var även positivt 

att internationella kvinnosammankomster ägt rum i Stockholm vilka haft 

kopplingar till svensk fackföreningsrörelse. VOKS övergripande slutsats var  

ändå att det kulturella samarbetet mellan Sverige och Sovjetunionen 

försvårats på grund av det brittiska och amerikanska inflytandet.
350

   

   

                                                             
348 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 172–174 VOKS representant i Sverige F. Malgin 

”Redogörelse av VOKS representant i Sverige för 1947”. 
349 Rupasov (2005) s. 368. Som Rupasov påpekat sökte Tjernysjev inte närmanden mellan 

länderna inom exempelvis handel, utan det Moskva hade att erbjuda var stöd åt den svenska 

regeringen i undvikandet av ett alltför stort beroende av väst. Rupasov menar vidare att detta 

kan ha legat till grund för Moskvas återhållsamhet under förhandlingarna om det 

Skandinaviska försvarsförbundet. För en återgivning av Tjernysjevs PM på svenska se 

Sverige i ryska arkiv 1 (1999) s. 231–233. 
350 GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 150, 169.  
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VOKS i Sverige – sällskapen Sverige-Sovjetunionen  

De sovjetisk-svenska kulturella kontakterna började organiseras några år in 

på 1920-talet.
351

 Sovjetunionen erkändes de jure av Sverige 1924 och samma 

år bildades ett svenskt-ryskt sällskap i Stockholm. Initiativet kom från 

Moskva och den ryska representationen i Sverige. Det svensk-ryska 

sällskapet kom mot slutet av 1920-talet att ingå i den internationella 

sammanslutningen Sovjetunionens vänner.
352

 Under 1920-talet handlade det 

i första hand om att sprida kunskap om Sovjetunionens kultur och 

ekonomiska förhållanden i syfte att återskapa de ekonomiska och kulturella 

förbindelser som funnits länderna emellan före 1917. Bakgrunden till 

bildandet 1924 var enligt historikerna Lars Björlin och R. Achmetsjina 

Sovjetunionens intresse av att bryta den diplomatiska isolationen genom att 

byta handelsförmåner mot diplomatiskt erkännande. Kulturkontakterna 

syftade således till att motverka Sovjetunionens ekonomiska och politiska 

isolation.
353

 Av dessa anledningar fanns från VKP(b):s sida ambitionen att 

attrahera andra än arbetare, exempelvis företrädare för det svenska 

näringslivet och politiker. I Sällskapets styrelse ingick inledningsvis Svenska 

Exportföreningens direktör Gunnar Bolander och Eliel Löfgren, ansvarig för 

förhandlingarna om upprättandet av handelsförbindelser mellan Sverige och 

Sovjetunionen, professor i juridik och ledande liberal politiker. Vid svensk-

ryska sällskapets konstituerande möte i maj 1924 närvarade bland andra 

direktören för ASEA, Josef Edström, Sveriges Chargé d’affaires i Moskva 

Carl Gerhard von Heidenstam, ordföranden i Sveriges kommunistiska parti 

(SKP) Zeth Höglund och advokaten Georg Branting. Andresekreteraren vid 

ryska legationen i Stockholm, A. Simonovski, var med vid mötet och 

rapporterade till Moskva om styrelsens sammansättning, mötesdeltagarna 

och att målet med Sällskapet var att främja kulturella och ekonomiska 

förbindelser mellan länderna.
354

  

Det nybildade Sällskapet Sverige-Ryssland upprättade förbindelser 

med VOKS, som i likhet med Skandinaviska avdelningen vid Sovjet-

unionens utrikeskommissariat, informerades om Sällskapets verksamhet av 

sovjetiska legationen i Stockholm. Sovjetiska representanter i Sverige 

                                                             
351 Björlin (2003) s. 33.  
352 Björlin (2003) s. 33; R. Achmetsjina ”K istorii stanovlenija sovetsko-shvedskich 

kulturnych otnoshenij”, Severnaja Evropa: Problemy novejshej istorii. Sbornik nautjnich 

trudov (1988). 
353 Björlin (2003) s. 33; Achmetsjina (1988). Se även Helene Carlbäck, Att byta erkännande 

mot handel: svensk-ryska förhandlingar 1921–1924 (Uppsala 1997). 
354 Björlin (2003) s. 31–32. 
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utarbetade förslag om kulturellt utbyte med Sällskapet Sverige-Ryssland 

vilket ledde till att ett rysk-svenskt sällskap bildades i Moskva i april 

1926.
355

 År 1927 bildades den internationella sammanslutningen Sovjet-

unionens Vänner i vilket det svensk-ryska sällskapet kom att ingå. I samband 

med detta gick det svenska sällskapets verksamhet tillbaka men i mitten av 

1930-talet bildades ett nytt sällskap.
356

 Initiativet togs av professor Wilhelm 

Palmær, som blev sällskapets förste ordförande. Förslaget om att starta en ny 

vänskapsförening hade förankrats hos Sovjetunionens sändebud i Sverige, 

Aleksandra Kollontaj. Det officiella namnet vid bildandet i mars 1935 blev 

Sällskapet för främjandet av kulturella och vetenskapliga förbindelser mellan 

Sverige och Sovjetunionen (Sällskapet Sverige-Sovjetunionen). Sällskapets 

verksamhet skiljde sig inte nämnvärt från det föregående sällskapets 

verksamhet, utan målet var fortfarande att attrahera dem som uppfattades 

vara intellektuella och personer med intresse för det ryska/sovjetiska 

samhället och dess kultur. I verksamhetsberättelsen beskrevs starten på 

sällskapets verksamhet som ett uttryck för nyfunna vetenskapliga kontakter 

och en vilja att bredda de kulturella förbindelserna för att ”bidraga till att 

skingra den rent förfärande svenska okunnigheten om Sovjetunionen”.
357

  

Grundaren Wilhelm Palmærs dotter, Eva Palmær, var känd kommunist 

och kom under 1940- och 1950-talen att ha en framträdande och samord-

nande position i sällskapet Sverige-Sovjetunionen i Stockholm, bland annat 

som sekreterare. Eva Palmær var gift med riksdagsledamoten för SKP och 

chefredaktören för Ny Dag Gustav Johansson.
358

 Sällskapet i Stockholm 

hade sin lokal på Katarinavägen 20, där olika sammankomster ägde rum och 

där det fanns ett bibliotek med rysk litteratur.
359

 Den sovjetiska legationens 

pressavdelning låg på samma adress som sällskapets lokal.
360

 Tidigare 

nämnda Nyheter från Sovjetunionen gavs ut av pressavdelningen,
361

 även om 

redaktionens adress enligt tidningen var Birger Jarlsgatan 110, alltså samma 

adress som den sovjetiska konsulära avdelningen.
362

 Tidningen Nyheter från 

                                                             
355 Ibid., s. 33–35. 
356 Björlin (2003) s. 44; Palmær (1985) s. 5–7. 
357 Palmær (1950) s. 3–7, citatet s. 3. 
358 SOU 2002:93 s. 60–61. Angående VOKS kontakter med Ny Dag och chefredaktör 

Johansson, se exempelvis GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 5. 
359 SOU 2002:93 s. 62; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 175 Nikisjin till Kislova 6 juni 1950, 

GARF 9576 op. 11, d. 79, s. 12.  
360 Oldenburg, B (red.), Stockholms adresskalender 1946 (Stockholm 1946) s. 790. Se även 

Agrell (2003) s. 159. 
361 Se Nyheter från Sovjetunionen i libris sökkatalog http://libris.kb.se/bib/8261365 . 
362 Stockholms adresskalender 1946 s. 790; Nyheter från Sovjetunionen, nr. 15 (1952); Agrell 

(2003) s. 159, 2003 
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Sovjetunionens redaktör och ansvarige utgivare, Sven Stork, satt i 

Stockholmssällskapets styrelse. Tidningen var som nämnts delvis tänkt att 

fungera som organ för sällskapet i avsaknaden av en egen tidskrift.
363

 

I Sverige fanns alltså redan en existerande organisation i form av 

sällskapen Sverige-Sovjetunionen som kunde användas för att realisera 

VKP(b):s centralkommittés beslut hösten 1945 om en intensifiering av 

informationsspridandet om Sovjetunionen. Inom VOKS ansågs situationen 

efter andra världskriget kräva nya verksamhetsformer vilket antogs innebära 

en ökad arbetsbörda. Därför borde VOKS representanter vid beskick-

ningarna befrias från andra arbetsuppgifter och uteslutande ägna sig åt det 

kulturella arbetet. Förändringen var tänkt att genomföras i de länder som 

ansågs viktigare än andra, däribland Sverige.
364

 Förslaget fick inget gehör i 

Utrikeskommissariatet, utan VOKS representanter fick fortsätta att 

kombinera sitt arbete för VOKS med sina arbetsuppgifter vid beskick-

ningarna.
365

  

VOKS relation till Utrikesministeriet och Utrikespolitiska 

kommissionen var komplicerad – som visades i föregående kapitel – men det 

var också relationerna inom den sovjetiska beskickningen i Stockholm. Detta 

berodde bland annat på att de som handhade underrättelseinformation 

utomlands och var placerade vid beskickningarna och ambassaderna ofta var 

överordnade beskickningschefen eller ambassadören. Överst i hierarkin stod 

statssäkerhetstjänstens (NKVD, NKGB som blev MGB efter 1946) 

representation, som benämndes residentur. Den militära underrättelse-

tjänsten, generalstabens (GRU) residentur, var inte ett politiskt redskap i 

samma utsträckning och därav uppstod mindre slitningar med Utrikes-

ministeriet.
366

 De båda underrättelsetjänstorganisationernas residenturer – 

                                                             
363 Se försättsbladet i Nyheter från Sovjetunionen, exempelvis nr. 8 (1954); GARF 5283 op. 22 

d. 86, s. 118, 24 april 1948; GARF 5283 op. 22 d. 87, s. 1, 29 juni 1948; GARF 9576 op. 11 

d. 4, s. 9, VOKS årsrapport för 1958.  
364 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 1, 2 VOKS ordförande, V. Kemenov, 15 augusti 1945 till 

Molotov och Malenkov. 
365 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 9 Beslut av Sovnarkom SSR, Folkkommisariernas råd. Från 

1946 ministerrådet. I beslutet ingick att tillsätta en fast anställd vid ambassaden för VOKS 

räkning på lönen (po stavke) för förstesekreteraren vid ambassaden och hans medhjälpare på 

lönen för attachén. Detta gällde en rad länder som till exempel Norge och Danmark. Några 

veckor senare inkluderade förslaget den sovjetiska beskickningen i Stockholm. Se GARF 

5283 op. 22, d. 18, s. 55 VOKS ordförande, V. Kemenov, till Aleksandr Panjusjkin vid 

Avdelningen för internationell information vid Kommunistpartiets centralkommitté 27 

februari 1946. 
366 GRU var i sin tur uppdelad i två organisationer, där den legale GRU-residenturen var 

militärattachén, medan den marina underrättelsetjänsten leddes av marinattachén vid GRU-

residenturen, se Agrell (2003) s. 154–156. 
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med parallell legal officiell verksamhet och illegal underrättelseinsamling – 

var alltså skilda från beskickningens diplomatiska verksamhet, som låg 

under utrikeskommissariatet. Statssäkerhetstjänstens residentur hade bland 

annat till uppgift att kontrollera personalen vid beskickningen.
367

 

Uppdelningen mellan underrättelsetjänsterna och den diplomatiska 

personalen var dock oklar, eftersom personer från beskickningens 

diplomatiska personal och GRU-residenturen kontinuerligt rekryterades som 

informatörer åt statssäkerhetstjänsten.
368

 Förhållandet kan exemplifieras med 

Konstantin Vinogradov som var VOKS representant och tillika förste-

sekreterare vid den sovjetiska beskickningen i Stockholm 1946.
369

 Parallellt 

tillhörde Vinogradov med stor sannolikhet GRU och den marina 

underrättelsetjänsten.
370

    

Oavsett legala eller illegala arbetsuppgifter skötte VOKS representant 

i Sverige korrespondensen med sällskapen Sverige-Sovjetunionen och den 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS. VOKS representant var vanligtvis 

sekreteraren eller attachén vid de sovjetiska beskickningarna och var länken 

mellan sällskapen i de olika länderna och VOKS i Moskva.
371

 En av de mer 

framträdande vid VOKS i Moskva var Lidia Kislova. Hon var medlem i 

VOKS styrelse och kom att ha stor betydelse för de sovjetiska kultur-

kontakterna och sällskapens utveckling i Sverige. Enligt en tidigare arbets-

kamrat, Vera Kutejsjtjikova, var Kislova mycket ambitiös i sitt arbete. 

Kislova var också ”ständigt” irriterad, särskilt över det faktum att 

medarbetarna – vilka främst var kvinnor – hade make och barn och ibland 

även älskare. Detta ansåg Kislova vara onödigt och skadligt, och ”hindrade 

den heliga saken med att stärka de kulturella kontakterna och högtidlighålla 

världskommunismen”.
372

 Kislova och övriga vid VOKS kommunicerade 

informationen från beskickningen i frågor som rörde VOKS till Utrikes-

ministeriet och andra institutioner varifrån de också emottog instruktioner 

                                                             
367 Agrell (2003) s. 151–205. 
368 Ibid., s. 146, 154, 170–171, 192–195. 
369 Se exempelvis GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 5; GARF5283 op. 22, d. 586, s. 63. 
370 Vladimir Petrov & Evdokija Petrova, Empire of fear, (London 1956) s. 204. Se också 

Agrell (2003) s. 194. 
371 GARF 5283 op. 22, d. 18, s. 1, 2 Ordförande i VOKS ledning, V. Kemenov, 15 augusti 

1945 till Molotov och Malenkov. 
372 Radiokanalen Radio Svoboda och programmet ”Russkij dnevnik” Djona Stejnbeka – 

Vozvrosjtjenie k nedoskazannomu. Intervjuaren och författaren av texten för det utskrivna 

programmet är Vladimir Tolts. Se 

http://archive.svoboda.org/programs/cicles/Stainbeck/st_13.asp (14 juli 2014). Under 

perioden för Vladimir Kemenovs ledning gick VOKS arbetskollektiv i den interna jargongen 

under benämningen Kamrat Kemenovs kvinnliga kloster.   
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och order. Här ska också nämnas att den utrikespolitiska administrationen i 

Sovjetunionen bytte namn ett flertal gånger. Folkkommissarierna blev 1946 

ministerråd och således inrättades Utrikesministeriet. Under 1945 var det 

Avdelningen för Skandinavien som organiserade verksamheten i relation till 

Sverige, 1946–1952 den Femte europeiska avdelningen, 1953–1955 var det 

den Tredje europeiska avdelningen och mellan 1956 och 1962 återkom 

benämningen Avdelningen för Skandinavien.
373

 VOKS var som tidigare 

nämnts alltså uppdelad och organiserat efter länder och regioner vilket var 

ett vanligt sovjetiskt organisatoriskt mönster och gällde även utrikes-

kommissariatet/Utrikesministeriet, GRU:s avdelning för insamling av under-

rättelser utomlands och statssäkerhetstjänsten.
374

 

 

Den brittisk-amerikanska utmaningen 

Inom VOKS fanns som tidigare nämnts efter andra världskriget en oro över 

det ökade amerikanska och brittiska kulturutbytet med Sverige. Mot 

bakgrund av detta blev en huvuduppgift att propagera för den sovjetiska 

kulturen, samtidigt som hänsyn skulle tas till ”inriktningen av den engelska 

och amerikanska propagandan”. Det var i sammanhanget också viktigt att 

förvandla de svensk-sovjetiska sällskapen till en massorganisation vilket 

bland annat skulle göras genom ”att stödja de ökade initiativen hos ’de lägre 

klasserna’” (nizjov).
375

 Inom VOKS fanns en förhoppning om att svenska 

fackföreningar skulle kollektivansluta sig till de svensk-sovjetiska sällsk-

apen. Det förestående grundandet 1947 av sju nya svensk-sovjetiska sällskap 

i lika många svenska städer sågs som ett steg i rätt riktning. Lokala sällskap 

hade redan bildats i Göteborg, Gävle och Norrköping och i Skåne hade 

sällskapen i Lund, Malmö och Helsingborg våren 1946 gått samman.
376

 För 

att intensifiera verksamheten och öka medlemsantalet i sällskapen ansågs det 

i det här skedet nödvändigt att enligt mönster från VOKS bilda sektioner 

inom sällskapen. Enligt denna organisationsprincip skulle det finnas en 

boksektion, filmsektion, arkitektsektion, etc. i varje sällskap. En dylik 

                                                             
373 Sverige i ryska arkiv 1 (1999) s. 205. 
374 Agrell (2003) s. 156. 
375 GARF 5283, op. 22, d. 586, s. 47, 63 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. 

Zjarikov chef för Skandinaviska avdelningen vid VOKS. 
376 GARF 5283, op. 22, d. 586, s. 47, 63 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. 

Zjarikov chef för Skandinaviska avdelningen vid VOKS. Det finns en skillnad mellan de 

sovjetiska och de svenska beskrivningarna av de lokala sällskapen. Från sovjetisk sida ansågs 

dessa vara filialer till sällskapet i Stockholm. Det tycks inte funnits någon sådan formell 

rollfördelning 1946.  
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organisationsstruktur antogs underlätta arbetet med rekryteringen av den 

svenska kultureliten.
377

 

Trots vissa framsteg 1946 i form av grundandet av nya sällskap var 

VOKS i Moskva inte nöjd med utvecklingen. Kritiken gällde såväl det 

organisatoriska arbetet som det innehållsliga. VOKS uppfattade de svenska 

sällskapen som opolitiska organisationer som främst anordade firanden av 

sovjetiska högtider. Resultatet hade blivit en svag rekrytering av nya 

medlemmar och då särskilt från områden som vetenskap och konst. 

Sällskapen i Sverige hade ”trots elvaårig existens […] bara” ca 1 000
378

 

medlemmar där merparten av dem fanns i sällskapet i Stockholm. En del av 

skulden lades på VOKS representant vid ambassaden som inte ansågs ha 

ägnat sällskapen tillräcklig uppmärksamhet
379

 samtidigt som VOKS 

beklagade att SKP inte hade något inflytande över sällskapen. Ytterligare en 

förklaring till den svaga utvecklingen var enligt VOKS att högt uppsatta 

personer inom sällskapen kritiserat evenemang som hedrat sovjetiska 

högtider och att vissa av kritikerna hade varit ”anglo-amerikanskt 

orienterade”.
380

 Lika illavarslande var att Stockholmssällskapet stått utan 

ledare efter att Einar Tegen avgått som ordförande 1946. Advokaten Georg 

Branting hade i egenskap av tillfällig vice ordförande skött ordförande-

uppgiften i väntan på att en ny ledare skulle utses eftersom ordinarie vice 

ordförande grevinnan Kerstin Hamilton varit frånvarande på grund av 

sjukdom. Georg Branting var socialdemokrat, men ansågs stå 

"kommunismen mycket nära”.
381

 Han var dessutom, som historikern 

Wilhelm Agrell visat, informatör åt Sovjetunionen och gick under täck-

namnet Senator.
382

 Från VOKS sida ansågs avsaknaden av en officiell 

ordförande ha skadat sällskapens arbete i Sverige och det var viktigt – 

framhölls det – att den nya ledare som skulle tillsättas hade en stark ställning 

                                                             
377 GARF 5283, op. 22, d. 586, s. 47, 63 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. 

Zjarikov chef för Skandinaviska avdelningen vid VOKS. 
378 I det här dokumentet uppskattar VOKS representant medlemsantalet till ca 2 500. Den här 

kom senare att revideras. Se tabell 1. Däremot torde uppskattningen att Stockholmssällskapet 

hade omkring 800 medlemmar stämma. 
379 GARF 5283, op. 22, d. 586, s. 47, 50 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. 

Zjarikov chef för Skandinaviska avdelningen vid VOKS. Som nämnts hade Vinogradov också 

andra uppgifter vid ambassaden än frågor om kultur och det svensk-sovjetiska sällskapet i 

egenskap av förstesekreterare och anställd av GRU.  
380 Kritiken mot sällskapets verksamhet kom enligt VOKS bland annat från sällskapets förre 

ledare Einar Tegen. Enligt Zjarikov var det inte ovanligt att svenskar efter hemkomsten från 

USA eller England var antisovjetiskt inställda, vilket också gällde sällskapets medlemmar.  
381 SOU 2002:93, s. 61. 
382 Agrell (2003) s. 271–278. 
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hos den svenska allmänheten och var ”vänskapligt inställd till Sovjet-

unionen”.
383

  

Sammantaget var det enligt VOKS rapporter många faktorer som 

påverkade arbetet i Sverige negativt: den inrikespolitiska situationen,
384

 

sällskapens svaga ställning, ökad amerikansk och engelsk närvaro och 

spridningen av antisovjetisk propaganda. Samtidigt fanns positiva inslag 

som ett ökat intresse för Sovjetunionens ekonomi, vardagsliv och kultur 

samt en beundran för den sovjetiska insatsen i kriget. Det senare ansågs 

öppna för en breddning av sällskapens aktivitet.
385

 VOKS och den 

skandinaviska avdelningens mål för 1947 var att  

 

maximalt stödja sällskapen i dess verksamhet för organisationsmässigt stärkande och 

breddning av dess verksamhetssfärer, förse sällskapet med propagandamaterial om 

SSSR och dess kultur. Avdelningen avser att genom Sällskapet i Sverige genomföra 

sådana massevenemang som organiserandet av utställningar, demonstrationer av 

sovjetiska filmer, genomförande av högtidliga möten för Sällskapets medlemmar med 

dragningskraft för deltagande i dessa från breda lager av den svenska allmänheten. I 

artiklarna, utställningarna, krönikorna, filmerna, som skickas från avdelningen till 

Sverige, ska det visas på fördelarna med SSSR:s samhällssystem och statsskick och 

dess kultur som säkerställde SSSR:s seger över den tyska fascismen och japanska 

imperialismen. Som motvikt till den i Sverige utbredda antisovjetiska propagandan 

om den ”röda imperialismen” ska visas vilken stor roll SSSR hade i räddandet av 

progression och demokrati från fascismen och i stärkandet av freden och säkerheten i 

hela världen.386   

   

Den kanske starkast bidragande orsaken till att de svensk-sovjetiska 

sällskapen inte lyckats höja medlemstalen var enligt VOKS den amerikanska 

och brittiska närvaron i Sverige. Successivt ökades den sovjetiska oron 

angående de amerikanska och brittiska försöken att påverka svensk politik, 

ekonomi, försvarspolitik och kultur. Man noterade särskilt besöken av 

brittiska och amerikanska politiker, företagare och militärer. Detta gällde 
                                                             
383 GARF 5283, op. 22, d. 586, s. 47–48, 64 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. 

Zjarikov chef för Skandinaviska avdelningen vid VOKS. Sällskapets ledning i Stockholm 

bestod 1946 av: Georg Branting, Kerstin Hamilton, Einar Tegen, Eva Palmær, Björk, Gunnar 

Hirdman, Ada Nilsson, Nils Silfverskiöld, Sven Stork, docent Nilsson, Malte Jakobsson, 

Arnold Jungdal, Arvid Rudling, Gunnar Myrdal, s. 50. 
384 GARF 5283 op. 22, d. 586, s. 45 Årsrapport om VOKS arbete i Sverige 1946, V. Zjarikov 

chef för Skandinaviska avdelningen vid VOKS. 
385 GARF 5283, op. 22, d. 596, s. 142 Förklarande not till arbetsplanen för den Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS för Sverige 1947, chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, 

V. Zjarikov. 
386 GARF 5283, op. 22, d. 596, s. 143 Förklarande not till arbetsplanen för den Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS för Sverige 1947, chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, 

V. Zjarikov.  
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också de kulturella kontakterna samt de arrangemang inom vetenskaps- och 

teknikområdena som ofta arrangerades av British Council.
387

  

Den politiska situationen 1947 skapade enligt VOKS ”ytterst 

ogynnsamma villkor” för sällskapens arbete. VOKS verksamhet som vid 

denna tidpunkt syftade till att neutralisera den anglo-amerikanska 

idépåverkan i Sverige hade inte varit tillräckligt effektiv.
388

 VOKS 

ineffektivitet påverkade sällskapen negativt. I Göteborg hade exempelvis 

ordföranden och en majoritet av styrelsens avgått. I VOKS rapport 

påpekades att händelserna i Göteborg ställde den sovjetiska ”ambassaden 

inför nödvändigheten att omorganisera sällskapet och tillsätta en ny 

ledning”.
389

 Det var alltså den sovjetiska ambassadens uppgift att undanröja 

de problem som uppstått i det lokala sällskapet i Göteborg som 

uppenbarligen var ett viktigt sällskap. I september 1946 skrev Tjernysjev till 

Molotov och ville ha mer personal till ambassadens marinattaché, så att de 

kunde ”’fullfölja sitt viktiga uppdrag för vår marina underrättelse i Sverige’ 

och öppna ett konsulat i Göteborg, eftersom ’de huvudsakliga militära 

aktiviteterna nu genomförs i södra och västra Sverige’, men de är fortfarande 

’utanför övervakningszonen’”.
390

 I avsaknaden av ett konsulat antogs 

tydligen ett sällskap kunna fungera i dess ställe. Avståndet mellan VOKS, 

sällskapen och i det här fallet GRU:s marina underrättelsetjänst var som 

tidigare visats inte speciellt långt för Vinogradov. I sammanhanget ska också 

nämnas att enligt avhoppade underrättelseofficerarna för statssäkerhets-

                                                             
387 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 168–172 Årsrapport från VOKS representant i Sverige för 

1947, Fjodor Malgin. Malgin beskriver också att den anglo-amerikanska kulturen hade ett 

försprång i Sverige i och med att den var lätt att få tag på genom böcker och dagstidningar. 

”Dagens Nyheter, Göteborgs Handelstidningen, Expressen, Uppsala Nya Tidning och andra 

[är] under stor påverkan, och kanske kontroll av amerikanarna eller engelsmännen och belyser 

alla internationella händelser för en för dem gynnsam anda.” Även den borgerliga och 

socialdemokratiska pressen stärkte sin antisovjetiska propaganda under andra halvan av 1947 

vilket försvårade för det svensk-sovjetiska sällskapet. Citatet från s. 173.   
388 GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 150 Odaterat och inte heller undertecknat, men med stor 

sannolikhet sammanfattat av V. Zjarikov under 1948. Dokumentet har titeln ”Redogörelse om 

VOKS arbete i Sverige 1947.” Inte heller underlättades arbetet, enligt författaren, av att 

många lämnat sällskapets ledningar för att undvika ”hetsjakt från den reaktionära pressen och 

borgerliga kretsar”. 
389 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 174–175 Årsrapport från VOKS representant i Sverige för 

1947, F. Malgin. Sverige och Sovjetunionen avtalade 1947 om att uppgradera sina 

beskickningar till ambassader. 
390 Korobochkin (2010) s. 98. Korobochkin hänvisar till Tjernysjevs brev till Molotov den 11 

september 1946. 
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tjänsten Vladimir och Evdokia Petrov var underrättelseverksamhet av högsta 

prioritet för alla sovjetiska institutioner utomlands.
391

  

Situationen i Norrköping var inte heller bra, då det svensk-sovjetiska 

sällskapet enligt VOKS hade ”passiviserats”, bland annat till följd av att 

styrelseordföranden avgått. VOKS gjorde en direkt koppling mellan de 

antisovjetiska stämningarna i landet och de lokala sällskapens akuta 

problem. Styrelseavhoppen ansågs bero på att personerna i fråga ville 

”undvika hetsjakt från den reaktionära pressen och borgerliga kretsar”. Av 

samma skäl hade det varit svårt att få personer att framträda vid sällskapens 

firande av Sovjetunionen 30-årsjubileum som nation. Ambassaden löste 

problemet genom att skicka ut sina egna medarbetare för att hålla 

anföranden i olika sällskap.
392

 Helt hopplös var dock inte situationen. 

Sällskapet i Stockholm hade exempelvis fått en ny ordförande i början av 

1947, då Carl Albert Andersson valts. Andersson var aktiv socialdemokrat 

och vid tidpunkten ordförande i Stockholms stadsfullmäktige. Inom VOKS 

fanns höga förväntningar på nytillträdet, men man tvingades snart konstatera 

att Andersson och den nya ledningen under 1947 inte tog några viktiga nya 

initiativ. Enligt VOKS i Moskva hade inte heller deras representant i Sverige 

Fjodor Malgin lyckats förbättra sällskapens situation. Han ansågs 

exempelvis ha försummat arbetet med att utveckla kontakterna mellan 

lokalsällskapen och sällskapet i Stockholm och istället ha koncentrerat sig på 

Stockholmssällskapets föreningsinterna frågor.
393

 De svaga insatserna åter-

speglades i sällskapens sammantagna medlemsantal som i början av 1948 

var cirka 1 000 varav 800 var medlemmar i sällskapet i Stockholm.  

                                                             
391 Petrov & Petrova (1956) s. 333. Vladimir och Evdokia Petrov tjänstgjorde en tid vid 

beskickningen i Stockholm. Sovjetunionen fick i utbyte mot ett svenskt konsulat i Leningrad 

tillåtelse till konsulat i Göteborg och Malmö 1947.       
392 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 174 175 Årsrapport från VOKS representant i Sverige för 

1947, F. Malgin. Anledningen till att många tackade nej var enligt Malgin att de var rädda för 

påhopp från den borgerliga pressen, se GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 150. 
393 GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 151–170 Odaterat och inte heller undertecknat, men med 

största sannolikhet sammanfattat av V. Zjarikov under 1948. Dokumentet har titeln 

”Redogörelse om VOKS arbete i Sverige 1947.” Sällskapens dåliga kontakt med varandra 

hade lett till att de olika genomförda evenemangen genomförts med stora brister. Från VOKS 

sida tycktes man vara nöjd med valet av Carl Albert Andersson som man ansåg vara en känd 

och uppskattad auktoritet. Det senare uttryckets av chefen för centraleuropeiska avdelningen 

vid VOKS, G. Sjumilov, i ett brev till Lidia Kislova. Sjumilov ansåg också att arbetet med att 

stärka sällskapet hade gått framåt under 1947 liksom att en rad åtgärder gjorts för att 

popularisera den sovjetiska kulturen i Sverige. Se GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 121 Vice 

chefen för centraleuropeiska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov (odaterat). Angående kritik 

mot Malgin, mot att medlemmarna främst bestod av kommunister och att delar av ledningen 

var ”anglo-ameriknskt orienterade” se även GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 40 Medlem av 

VOKS ledning, L. Kislova till vice utrikesminister V. Zorin 28 juli 1948. 
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Tabell 1: Sammanställning av antal medlemmar och sällskap för 

sällskapen Sverige-Sovjetunionen 1946–1958 

ÅR Medlemmar Sällskap 

1946 1 000 5 sällskap 

1947 1000  

1948 1 010  

1949 2 225  

1950 6 000 19 sällskap 

1951 6 000  32 sällskap 

1952 5 000  30 sällskap 

1953 5 500 37 sällskap 

1954 7 000  

1955 i.u.  

1956 8 000  

1957 8 000  

1958 8 000 37 sällskap 

Källa: GARF; 5283, op. 22, d. 129, s 35; 9576, op. 11, d. 1, s. 33; 5283, op. 22, d. 272, s. 38; 

5283 op. 22, d. 255, s. 109;5283 op. 22, d. 340, s. 126; 5283 op. 22, d. 617, s. 29; 5283 op. 22, 

d. 397, s. 9; 5283 op. 22, d. 397, s. 37; 5283 op. 22, d. 455, s. 31; 5283 op. 22, d. 617, s.29; 

5283 op. 22, d. 501, s. 4; 9576 op. 11, d. 1, s. 1; 5283 op. 22, d. 563, s. 204; 9576 op. 2, d. 65, 

s. 158;  9576 op. 11, d. 1, s. 34. RGASPI F. 17 op. 137, d. 492, s. 106. När olika uppgifter 

förekommit angående antalet medlemmar och sällskap har jag konsekvent valt det lägre 

antalet på grund av att vissa siffror inkluderar ”medlemmar” som inte betalt medlemsavgift, 

se GARF 5283 op. 22, d. 397, s. 9, 37 och 5283 op. 22, d. 617, s. 29. Andra uppgifter om 

antalet medlemmar och sällskap som genomgående är högre än i tabell 1 finns i GARF 5283, 

op. 22, d. 586, s. 47; 5283 op. 22, d. 139, s. 179; 5283 op. 22,d. 129, s. 35; 5283 op. 22, d. 

607, s. 53; 5283 op. 22, d. 255, s. 109; 5283 op. 22, d. 340, s. 55; 5283 op. 22, d. 340, s. 126; 

5283 op. 22, d. 341, s. 86; 5283, op. 22, d. 455, s. 31; 5283 op. 22, d. 629, s.20; 5283 op. 22, 

d. 387, s. 23; 5283 op. 22, d. 391, s. 1   

 

Trots att ordförandefrågan lösts i Stockholm fann VOKS i Moskva 

sällskapens situation ytterst otillfredsställande. ”Istället för att vara en 

samlingspunkt för svenska progressiva demokratiska krafter, en mass-

organisation, som aktivt deltar i kampen mot inre och yttre reaktion, är det 

svensk-sovjetiska sällskapet en organisation med få medlemmar, där 

medlemssammansättning utgörs av en smal krets av intelligentsian.”
394

 

Likaså ansågs det problematiskt att sällskapens medlemmar i huvudsak 

utgjordes av kommunister. För att intensifiera arbetet hoppades VOKS i 

Moskva återigen kunna entlediga representanten vid ambassaden från andra 

arbetsuppgifter för att helt fokusera på sällskapen. Vidare föreslogs att 

                                                             
394 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 40 Medlem av VOKS ledning, L. Kislova till vice 

utrikesminister V. Zorin 28 juli 1948. 
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ledningen för sällskapet i Stockholm skulle bjudas in till Sovjetunionen.
395

 

Inget av de två förslagen från VOKS fick gehör hos Utrikesministeriet. Man 

menade att inbjudningar av delegationer kunde bli aktuella först när 

sällskapens verksamhet stabiliserats och fått ett mer substantiellt innehåll.
396

 

 

Delegationsresor  

De fåtaliga delegationsresor som genomförts i båda riktningarna perioden 

1946–1947 hade enligt VOKS haft en betydande propagandistisk effekt. 

Trots detta förändrades inställningen till att bli mer positiv till delegations-

utbyte endast gradvis hos sovjetiska Utrikesministeriet.
397

 Både företrädare 

                                                             
395 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 40 Medlem av VOKS ledning, L. Kislova till vice 

utrikesminister V. Zorin 28 juli 1948. Inbjudningarna till Sovjetunionen skulle först och 

främst röra sällskapen i Göteborg och Norrköping som en belöning för att man återupptagit 

sin verksamhet. 
396 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 42 Vice utrikesminister V. Zorin till ordförande i VOKS 

ledning, V. Kemenov 8 september 1948. På förfrågan om att entlediga Malgin från sina 

arbetsuppgifter som sekreterare vid ambassaden, svarade vice utrikesminister Valerij Zorin att 

detta inte medgavs, då det skulle vara till skada för ambassadens arbete.  

Ett alternativ till en möjlig samarbetspartner var det nybildade Svenska institutet. I 

mitten av 1948 uppmärksammdet sovjetiska företrädare vid VOKS Svenska institutet. Från 

sovjetisk sida såg man med oro på att Svenska institutet strävade efter att koncentrera och 

kontrollera de svenska kulturutbytena. Detta betraktades som ett försök att ta statlig kontroll 

över de kulturella kontakterna med Sovjetunionen. Svenska institutets ledning ansågs 

sympatisera med USA och England. VOKS gjorde sig inga förhoppningar om att Svenska 

institutet skulle hysa någon positiv inställning gentemot de ”nya demokratiska länderna” 

(östblocket). VOKS önskade mot denna bakgrund att de kulturella kontakterna mellan 

Sverige och Sovjetunionen endast skulle gå genom sällskapen Sverige-Sovjetunionen. De 

fåtaliga undantag som kunde accepteras var när VOKS stödde direktkontakt med olika 

svenska organisationer eller enskilda personer. Sjumilov, som gav instruktionerna till 

andresekreteraren vid sovjetiska ambassaden i Stockholm, Pavel Kirsanov, ansåg att VOKS 

skulle sträva efter att undvika kontakt med Svenska institutet. Det skulle vara mycket 

olyckligt om förfrågningar från svenska organisationer eller personer till sovjetiska 

ambassaden gick via Svenska institutet. Genom att arbeta mot en sådan utveckling kunde 

VOKS stärka sällskapens auktoritet. Sällskapen skulle på detta sätt bli ”den sanna källan för 

information om livet och kulturen i Sovjetunionen”. Detta uteslöt regelbundet utbyte av 

materiel mellan VOKS och Svenska institutet, men VOKS skulle inte helt avstå från utbyte 

utan ibland använda Svenska institutet för att få nödvändig litteratur. I sådant fall ska VOKS 

också skicka något i utbyte. Se GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 10 Vice chefen för den 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 9 augusti 1948. Nämnde Pavel Kirsanovs 

befattning som andresekreterare var enligt Agrell endast en ”diplomatisk täckbefattning” för 

hans tjänstgöring som resident. Kirsanovs täcknamn var Apraksin, se  Agrell (2003) s. 176, 

190. Se även Petrov & Petrova (1956) s. 187. 
397 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 40 Medlem av VOKS ledning, L. Kislova till vice 

utrikesminister V. Zorin 28 juli 1948; GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 180, Årsrapport från 

VOKS representant i Sverige för 1947, F. Malgin; GARF op. 22, d. 596, s. 202 ”Årsrapport 

om VOKS arbete i Sverige 1948” Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS; GARF 

5283 op. 22, d. 596, s. 200-203 Vice chefen för den skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov ”Redogörelse för VOKS arbete i Sverige under 1948”; GARF 5283 op. 22 d. 86, s. 
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för SKP och sällskapen och VOKS representant i Sverige var positiva till ett 

ökat delegationsutbyte redan under de inledande åren efter andra 

världskriget.
398

 Detta gällde även Tjernysjev.
399

 Vid Utrikesministeriet 

ansågs dock att innan en satsning på delegationsresor kunde komma till 

stånd borde sällskapen utveckla sin verksamhet och få fler medlemmar. Först 

då skulle önskvärd propagandistisk effekt av delegationsutbyten uppnås.
400

 

Under perioden 1946–1947 genomfördes bara ett fåtal delegationsutbyten 

genom VOKS och sällskapen. Exempelvis kom 1947 tre delegationer från 

Sverige till Sovjetunionen där en av dessa innehöll Stockholmssällskapets 

ordförande Carl Albert Andersson. Mest uppmärksamhet fick dock en 

delegation med svenska journalister som via VOKS bjöds in till Sovjet-

unionen. Inbjudan föregicks av att den sovjetiska legationen i Stockholm 

specificerade för Utrikesministeriet vilka journalister som ansågs lämpliga 

att bjuda in.
401

 VOKS konstaterade i sin årsrapport att journalisterna efter 

hemkomsten skrivit ”stora artiklar, i vilka man utförligt redogjorde för sina 

intryck om sin resa”. Artiklarna berörde allehanda ämnen men fokuserade 

mest på Sovjetunionens ekonomi, inrikespolitik och kultur. Genom artiklarna 

spreds information om Sovjetunionen och ”delegationsmedlemmarnas 

artiklar var i allmänhet positiva och gjorde stor nytta i närmandet mellan 

SSSR och Sverige”.
402

  

 

Avslutning 

Från sovjetisk sida insågs relativt snart efter krigsslutet att Sverige riskerade 

att närma sig västmakterna militärt, ideologiskt och kulturellt. Ett sätt att 

hindra en sådan utveckling var att öka Sovjetunionens popularitet i Sverige. 

                                                                                                                                               
220–221, VOKS representant i Sverige F. Malgin rapport för 1947; GARF 5283 op. 22, d. 

139, s. 95 Kislova till Malgin 6 maj 1949. 
398 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 109–110 Samtal mellan Komarov och Lager 19 april 1950; 

GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 180, Årsrapport från VOKS representant i Sverige för 1947, F. 

Malgin. 
399 Sverige i ryska arkiv 1 (1999) passim. 
400 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 42 Vice utrikesminister V. Zorin till ordförande i VOKS 

ledning, V. Kemenov 8 september 1948; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 109–110 Samtal 

mellan Komarov och Lager 19 april 1950; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 130 Samtal mellan 

Olsson och Rodionov 3 maj 1950. 
401 Journalisterna var Elving (huvudredaktör för socialdemokratiska Morgontidningen), 

Johansson (huvudredaktör för kommunistiska Ny Dag), Nycop (politisk redaktör på 

Expressen), Ek (politisk redaktör på Aftonbladet), Lundborg (politisk redaktör på 

Aftontidningen). 
402 GARF 5283 op. 22 d. 86, s. 214–215 Sammanställning av VOKS representant i Sverige 

1947 F. Malgin.  
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Strategins viktigaste medel var sällskapen Sverige-Sovjetunionen. Genom att 

öka VOKS engagemang och stöd skulle sällskapen utvecklas till en 

massorganisation.  

Utgångspunkten i VOKS arbete var under de första åren efter andra 

världskriget den amerikanska och brittiska verksamheten i Sverige. De olika 

”affärerna” i de sovjetisk-svenska relationerna påverkade enligt VOKS 

uppfattningen om Sovjetunionen negativt hos den svenska befolkningen. 

Däremot tycks affärerna inte ha fått några direkt avgörande konsekvenser för 

hur VOKS arbetade gentemot sällskapen Sverige-Sovjetunionen. Desto 

större roll spelade de mer generella antisovjetiska stämningarna som fanns i 

Sverige och den kampanj som ansågs vara riktad mot SKP och 

kommunisterna. Att de bilaterala stötestenarna i det här sammanhanget sågs 

som mindre allvarliga kan förstås utifrån själva målet med verksamheten 

som var att öka Sovjetunionens popularitet, något som alltså försvårades av 

de svenska inrikespolitiska stämningarna. Dessutom tycks det svenska 

agerandet i de olika affärerna på ett mer generellt plan inte nämnvärt 

utmanat Sovjetunionen. Det viktigaste ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv var 

från sovjetisk sida att Sverige inte ytterligare närmade sig västmakterna. Den 

inrikespolitiska situationen i Sverige 1945–1947 ansågs från sovjetisk sida 

ha negativ inverkan på sällskapen Sverige-Sovjetunionens verksamhet. 

Sällskapen levde varken innehållsmässigt eller organisatoriskt upp till de 

sovjetiska kraven och ansågs av dessa anledningar inte vara tillräckligt 

effektiva. 
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Kapitel 4. Intensifieringsfasen 1948–1952 
 

I det här kapitlet behandlas Sovjetunionens arbete för att vinna popularitet 

hos den svenska befolkningen genom VOKS och sällskapen Sverige-

Sovjetunionen. Utifrån den tidigare sovjetiska kritiken av sällskapen kom 

den sovjetiska sidan att formulera nya strategier och intensifiera sitt 

engagemang i sällskapen perioden 1948–1952. 

 

Den svenska bakgrunden 

Socialdemokraterna gick tillbaka något i 1948 års val, men kunde bilda 

regering och fortsätta att driva sin neutralitetspolitiska linje. Bjereld, 

Johansson och Molin menar att en förlust för socialdemokraterna mot de 

borgerliga partierna i 1948 års val troligen skulle ha medfört en mer 

västvänlig politik.
403

 Efter valet 1948 lät Socialdemokraterna bli att genom-

föra delar av sitt efterkrigsprogram som starkt kritiserats av framför allt 

folkpartiledaren Bertil Ohlin. Istället fokuserades i takt med det kalla krigets 

utveckling på samförstånd vilket höll i sig över valkampanjen till kommun-

valen 1950. En viktig del var Socialdemokraternas, Bondeförbundets, 

Högerpartiets och Folkpartiets samsyn rörande kommunisterna vilket 

medförde att antikommunismen intensifierades från 1948 och framåt med 

brett politiskt stöd.
404

  Den förväntade efterkrigsdepressionen uteblev. Den 

ekonomiska tillväxten var god och resulterade i hög inflation. Tillsammans 

med Koreakrigets utbrott 1950 tvingade detta regeringen till att bland annat 

söka ett bredare parlamentariskt stöd vilket resulterade i en koalitions-

regering med Bondeförbundet 1951. Därmed inleddes också en lugnare 

period i den svenska inrikespolitiken.
405

  

På det utrikespolitiska planet var det inte bara Koreakriget som 

försämrade relationerna mellan de stormaktspolitiska blocken under 

perioden. Till försämringen bidrog även den så kallade Pragkuppen i 

Tjeckoslovakien, Sovjetunionens agerande i Tyskland, den gradvisa 

inkorporeringen av länderna i östra Europa och Sovjetunionens förslag till 

                                                             
403 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 63–64. 
404 Tommy Möller, Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvåhundra år, (Lund 

2007) s. 138–143; Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 64, 144. I den senare beskrivs tiden 

efter Pragkuppen 1948 som en för kommunisterna ytterst svår period då socialdemokraterna 

genomförde en bred kampanj ”av antikommunistisk propaganda” vilket också innebar att 

kommunisterna fråntogs inflytande i fackföreningarna. 
405 Möller (2007) s. 143–144. 
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Finland om en vänskaps- och säkerhetspakt (VSB-pakten) under 1948. 

Samtidigt utökade USA sina aktioner med syfte att underblåsa antisovjetiska 

och antikommunistiska stämningar i Europa. De svensk-sovjetiska relation-

erna påverkades också negativt av spionaffärer och nedskjutningar av 

svenska militärflygplan i början av 1950-talet.
406

 Perioden inleddes dock 

med det svenska initiativet till att bilda ett skandinaviskt försvarsförbund.  

 

Det Skandinaviska försvarsförbundet och Finlandsargumentet 

Syftet från svensk sida med ett skandinaviskt försvarsförbund var att hålla 

stormakterna borta från Norden. Sverige ansåg sig tvingat att agera i och 

med Norges allt tätare kontakter med västmakterna. Sverige hoppades med 

ett skandinaviskt försvarsförbund motverka en utveckling som man trodde 

kunde leda till att området kunde dras in i stormaktspolitiska konfrontationer 

och öka krigsrisken. I Sverige hade dessutom bedömningen gjorts att landet 

inte skulle lyckas stå utanför ytterligare ett krig.
407

 Genom att föra fram 

förslaget om ett försvarsförbund lindrades också den inhemska kritiken mot 

regeringen för att vara passiv och inte vilja närma sig västmakterna. 

Förslaget underlättade således även en fortsatt neutralitetspolitik.
408

 

Ytterligare en möjlig förklaring som lyfts fram av Kronvall och Petersson 

handlar om att det svenska förslaget till viss del kan ha haft förtroende-

skapande intentioner gentemot Sovjetunionen. Ett skandinaviskt försvars-

samarbete förväntades alltså från sovjetisk sida uppfattas som ett bestämt 

avståndstagande från att bli en del av den västliga militäralliansen.
409

  

Regeringsmedlemmar från Sverige, Danmark och Norge träffades och 

förhandlade ett flertal gånger under 1948 och inledningen av 1949, men 

ganska snart stod det för alla inblandade parter klart – även om förhopp-

ningar om ett förbund fortsatte att existera – att länderna hade olika uppfatt-

ningar om huruvida neutralitet kunde kopplas samman med västsamerbete 

eller inte. Norge ville inom det tänkta försvarssamarbetet kombinera 

neutralitet/alliansfrihet med olika former av samröre med USA och väst-

samarbete. Sverige stod fast vid sin alliansfria och neutralitetspolitiska 

inställning. Skillnaderna mellan länderna kan sammanfattningsvis uttryckas 

som att den ”norska politiken var inriktad på att söka väpnat skydd för ett 

                                                             
406 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 64, 88. 
407 Kronvall & Petersson (2012) s. 34. 
408 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 93–94. 
409 Kronvall & Petersson (2012) s. 36. 
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kommande krig, den svenska att stärka fredens krafter genom att dämpa 

konfrontationen mellan stormakterna”.
410

   

I den neutralitetspolitik Sverige förde hade Finland en betydelsefull 

position genom det så kallade Finlandsargumentet. När förhandlingarna 

fördes mellan Sovjetunionen och Finland 1948 om VSB-pakten lät Sverige 

Sovjetunionen förstå att ett för starkt sovjetiskt grepp om Finland kunde leda 

till en omprövning av den svenska neutralitetspolitiken. Finlandsargumentet 

gick i sin tur ut på att ett sådant svenskt agerande kunde leda till att 

Sovjetunionen flyttade fram sina positioner i Finland.
411

 Detta innebar att 

den svenska neutralitetspolitiken var ett stöd i finska självständighets-

strävanden gentemot Sovjetunionen, eftersom den svenska politiken gjorde 

Sverige till en neutral buffertzon mot västmakterna. Samtidigt motverkade 

den svenska neutralitetspolitiken genom sitt stöd för Finland de krafter som 

ville se ett svenskt närmande till västmakterna.
412

   

  

Koreakriget, spioneri och Catalina-affären  

Under 1949 fortsatte USA den så kallade ”uppdämningspolitiken”. Detta 

betydde för Sveriges del främst ekonomiska påtryckningar eftersom den 

svenska ekonomin var starkt beroende av den amerikanska. Klarast kom den 

här politiken till uttryck genom Marshallplanen som gav USA god insyn i 

den svenska ekonomin och ledde till att ”USA i stor utsträckning kom att 

diktera villkoren för både den svenska handelspolitiken och säkerhets-

politiken”. Sverige kom alltså att anpassa och begränsa sin export till Sovjet-

unionen utifrån amerikanska villkor och att integreras i den västliga 

ekonomin. Däremot fick de amerikanska påtryckningarna mindre betydelse 

för den svenska neutralitetspolitiken som efter de misslyckade försvars-

förbundsförhandlingarna och uppskattningen av Finlandsargumentet fick ett 

visst amerikanskt erkännande. Sverige tog således aldrig avstånd från den 

politik som syftade till neutralitet vid ett krigsutbrott. Detta betydde att 

Sverige inte fick föra en politik som kunde få stormakterna att tvivla på 

Sveriges neutrala position. Största möjliga handlingsutrymme skulle 

eftersträvas med ett pragmatiskt prövande av åtgärder i varje uppkommen 

situation för att inte utmana stormakterna.
413

  

                                                             
410 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 94–111, citatet s. 104. 
411 Kronvall & Petersson (2012) s. 36. 
412 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 113–114, 117. 
413 Ibid., s. 118–125, citatet s. 119. 
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Den svenska neutralitetspolitiken kom på ett sätt att prövas 

internationellt i och med Koreakrigets utbrott i juni 1950. Som Bjereld, 

Johansson och Molin uttrycker det så kom det svenska FN-medlemskapets 

skyldigheter att ställas ”mot neutralitetspolitikens krav att inte stödja den ena 

eller andra parten i en konflikt”. Den här balansgången avspeglades också i 

Sveriges politik i konflikten, där Sverige stödde förslaget om att omvandla 

USA:s militära ingripande till en FN-aktion. Däremot lade Sverige ner sin 

röst i en omröstning i FN:s generalförsamling i fråga om Kinas intervention i 

Koreakriget. Det senare medförde ett stärkande av neutralitetspolitiken, då 

det visade på en självständighet och att Sverige ensamt utformade sin 

utrikes- och säkerhetspolitik.
414

   

De svensk-sovjetiska relationerna påverkades under perioden inte bara 

av stormakternas agerande i världspolitiken, utan också av isolerade 

händelser av mer mellanstatlig karaktär. Den första av dessa var 

spionanklagelserna 1951. På hösten detta år greps den svenske under-

officeren Hilding Andersson för spioneri åt Sovjetunionen. Andersson 

dömdes till livstids straffarbete och hans sovjetiska kontaktman utvisades. 

Året därpå inträffade ännu en spionaffär. Även denna gång handlade det om 

spioneri åt Sovjetunionen. Det var den tidigare SJ-tjänstemannen och 

journalisten Fritiof Enbom som tillsammans med en annan person dömdes 

till livstids straffarbete. De tre övriga som dömdes fick tidsbegränsade 

fängelsestraff.
415

 En inrikespolitisk konsekvens av spionanklagelserna blev 

att kommunismen omgärdades med än mer negativ uppmärksamhet och 

beskrevs som en nationellt opålitlig politisk kraft. Följden blev att  

säkerhetspolisen genom lagstiftning gavs ökade möjligheter att övervaka 

kommunistiska organisationer.
416

  

Den andra och kanske största ”affären” under den här perioden var 

den så kallade Catalinaaffären. I slutet av januari 1952 betonade den svenske 

överbefälhavaren Swedlund behovet av ökad underrättelseverksamhet. Ett 

samarbete med USA om utbyte av underrättelseinformation hade inletts och 

vid insamlandet av just sådan information över Östersjön i juni 1952 sköts 

ett svenskt signalspaningsplan (DC 3) ner av sovjetiskt jaktflyg. Tre dagar 

efter nedskjutningen, under sökandet efter DC 3:an, blev ett sjöräddnings-

plan av typen Catalina nerskjutet på internationellt vatten. Den svenska 

                                                             
414 Ibid., s. 126–130, citatet s. 127.  
415 Kronvall & Petersson (2012) s. 48. Efteråt har hanteringen av Enbomaffären kritiserats och 

betraktats som ett rättsövergrepp. Se också Agrells förslag på hur Enboms spioneri kan 

förstås, se Agrell (2003) s. 242–246. 
416 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 64–65. 
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regeringen protesterade skarpt mot Sovjetunionen och den 1 juli över-

lämnades en not till den sovjetiska regeringen.
417

 Hösten 1952 kritiserade 

utrikesminister Undén Sovjetunionen för nedskjutningarna av de svenska 

flygplanen vid FN:s generalförsamling. Enligt Undén var det sovjetiska 

agerandet ett utslag av den ”imperialistiska mentalitet, som genomsyrade 

ländernas ledningar i det östliga blocket”. Samtidigt kunde man från svensk 

sida inte gå alltför långt i sin kritik, eftersom man i Stockholm förstod att 

Moskva hade ”information om samarbetets karaktär med USA” och om de 

uppdrag som utförts av DC 3:an.
418

 Likväl fortsatte Undén och den svenska 

regeringen att vidmakthålla och betona Sveriges alliansfrihet och 

neutralitetspolitik med avsikt att skapa goda relationer till Sovjetunionen, 

men de svensk-sovjetiska relationerna hade påverkats klart negativt av de 

inträffade händelserna.
419

   

 

Sovjetunionens politik gentemot Sverige 

När det kalla kriget var ett faktum och de internationella relationerna 

försämrades under 1948 konsoliderade Sovjetunionen sin inflytelsesfär i 

Östeuropa. Det gjordes bland annat genom den så kallade Pragkuppen i 

Tjeckoslovakien och olika former av bilaterala ömsesidiga assistansavtal 

med Bulgarien, Rumänien och Ungern.
420

 De försämrade internationella 

relationerna fick också återverkningar i Sverige, där VOKS beskrev 

situationen som ytterst problematisk. VOKS menade att det svenska 

beroendet av USA ökat ytterligare inom alla samhällsområden. Sverige hade 

exempelvis detta år officiellt anslutit sig till Marshallplanen. Det 

inrikespolitiska läget hade möjliggjort ”en systematisk förföljelse av alla 

progressiva demokratiska element, och i synnerhet, kommunister”. Ett 

viktigt skäl till detta var enligt VOKS att ”den svenska regeringen öppet 

ställt sig på USA:s och Englands sida i deras ideologiska kamp mot 

kommunister och Sovjetunionen”. Det socialdemokratiska partiet ansågs 

vidare ha ”organiserat ett inofficiellt block tillsammans med de borgerliga 

                                                             
417 Rupasov (2005) s. 384–385. För de svenska underrättelsekontakterna med USA hänvisar 

Rupasov till Wilhelm Agrell, Den stora lögnen: ett säkerhetspolitiskt dubbelspel i alltför 

många akter (Stockholm 1991); Wilhelm Agrell, Fred och fruktan: Sveriges 

säkerhetspolitiska historia 1918–2000 (Lund 2000); Ekecrantz (2003); Petersson (2004) s. 35.  
418 Rupasov (2005) s. 386–387. Från den sovjetiska generalstabens sammanställning på en 

förfrågan från Utrikesministeriet om den svenska militära situationen, 12 dec 1954. 

Utrikesministeriet nöjde sig dock inte med svaret utan vände sig till MGB för ytterligare 

uppgifter. 
419 Kronvall & Petersson (2012) s. 50–51. 
420 Korobochkin (2010) s. 101. 
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partierna” mot den inhemska kommunismen. Och i denna kamp användes, 

hävdades det, alla tillgängliga propagandamedel som press, litteratur, radio, 

film och teater. Internationella händelser användes enligt VOKS konsekvent 

för att ställa den amerikanska politiken i god dager, medan motsatsen gällde 

för den sovjetiska politiken. SKP var ensamma om att ha stått upp för de 

svenska arbetarnas intressen – ”förklarat sanningen om Sovjetunionen” – 

och kritiserat ”reaktionära arrangemang från den svenska regeringen”. 

Sammantaget hade den svenska inrikespolitiska situationen försämrats under 

1948 vilket försvårat VOKS arbete i Sverige.
421

  

Tillskapandet av ett skandinaviskt försvarsförbund ansågs mot denna 

bakgrund inte vara något positivt. Under hösten 1947 förklarade den 

sovjetiske vice utrikesministern Jakov Malik att en sådan ”antisovjetisk 

aktivitet” skulle motarbetas. I Moskva uppfattades försvarsförbunds-

initiativet som en del av en brittisk-amerikansk strategi för att skapa ett 

antisovjetiskt block i Europa. Redan innan de egentliga förhandlingarna om 

försvarsförbundet inletts sjösattes ett sovjetiskt program för att ”erbjuda all 

möjlig opposition till det här samarbetet”. När så förhandlingarna startade 

stod valet för den sovjetiska diplomatin mellan att agera aktivt eller passivt i 

sin kritik. Men eftersom en alltför hård kritik kunde medföra ett ökat stöd i 

de skandinaviska länderna till förmån för försvarsförbundet valdes slutligen 

en mer passiv hållning.
422

 När chefen för femte europeiska avdelningen, 

Alexandr Abramov, ansåg att en hårdare kritik var nödvändig svarade vice 

utrikesminister Zorin att det räckte med att ämnet behandlades i tidningen 

Novoe Vremja.
423

 I Novoe Vremja hade tidigare likhetstecken satts mellan 

försvarsförbundet och de tankar om ett nordiskt försvarssamarbete som 

funnits före kriget. Ingen av dessa sammanslutningar uppskattades från 

                                                             
421 GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 177–180, citaten från s. 177, 178 Årsrapport för 1948 av 

Malgin. Den här skickades därefter via A. Komarov vidare till vice utrikesminister A. 

Gromykov. Vice chefen för den Skandinaviska avdelningen i Moskva, Sjumilov, menade att 

de svenska radioutsändningarna och den borgerliga och socialdemokratiska pressen innehöll 

en ”ohämmad antisovjetisk propaganda” och hade använt minsta förevändning för 

”motbjudande agitation”, se GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 186–187 Vice chefen för den 

skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. Sjumilov ”Redogörelse för VOKS arbete i Sverige 

under 1948”. 
422 Korobochkin (2010) s. 101. Jmf. Petersson (1994) s. 80. I Peterssons undersökning från 

1994 fann han ytterst få bedömningar om det Skandinaviska försvarsförbundet. Dokument 

från sovjetiska företrädare angående nordiskt samarbete och försvarsförbund har dock 

framkommit hos Rupasov (2005) s. 361–380. Se också s. 368 som antyder en ytterligare 

möjlig men mindre trolig förklaring, som kan hänga samman med utrikesdepartemenets 

relativa okunskap om samarbetet mellan de nordiska länderna. Se även Sverige i ryska arkiv 1 

(1999) s. 229–362 passim. 
423 Korobochkin (2010) s. 102-106. 
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sovjetisk sida, då man ansåg att dessa i betydande utsträckning var riktade 

mot Sovjetunionen.
424

 Senare sovjetisk kritik gick i samma riktning. 

Exempelvis menades i tidningen Izvestia att försvarsförbundstanken syftade 

till att lura den svenska allmänheten att acceptera en NATO-anslutning. När 

planerna på ett förbund inte realiserades så förklarades det med att den 

svenska opinionens motvilja mot västmakterna gjort det möjligt för den 

svenska regeringen att stå emot ”de anglo-amerikanska påtryckningarna”.
425

  

När försvarsförbundet nämndes internt i VOKS kopplades det ihop 

med Marshallplanen, NATO, Europeiska rådet och ”liknande amerikansk 

expansion”. Enligt VOKS var den negativa inrikespolitiska utvecklingen ett 

uttryck för att den socialdemokratiska regeringen närmat sig de borgerliga 

partierna politiskt under påverkan av USA. Enligt VOKS medförde de 

reaktionära krafternas ökade inflytande en stärkt fientlighet mot Sovjet-

unionen vilket tog sig uttryck i en bred massmedial propaganda mot landets 

kultur, vetenskap, film, konst och idrott.
426

 Den utveckling som VOKS tyckt 

sig se vid krigsslutet hade alltså fortsatt. Ett nytt inslag var att den 

”amerikanska livsstilens” attraktionskraft ansågs ha ökat och att den 

”västliga kulturens” genomslag generellt blivit starkare i Sverige. En annan 
                                                             
424 Novoe Vremja, nr. 11, 1947, N. Vorobjev, publicerad i Nyheter från Sovjetunionen, nr. 42 

(1947); Rupasov (2005) s. 371. Sovjetunionen var av tradition negativt inställd till olika 

former av blockbildningar och allianser i Skandinavien. Enligt Sven G. Holtsmark 

behandlades olika former av förbundsbildande i Norden ända sedan 1920-talet från sovjetiskt 

perspektiv utifrån två olika drivkrafter. Den ena var den ”revolutionära” där nordiskt 

samarbete utifrån en ideologisk grund syftade till att inkorporera Norden med de västliga 

stormakterna. Efter att Norge och Danmark gått med i NATO och blocken fått tydligare 

konturer, sågs nordiskt samarbete som ett sätt att integrera Sverige i försvarsalliansen riktad 

mot Sovjetunionen. Den andra drivkraften var ”realpolitisk” och grundades på 

maktbalanstänkande och var enligt Holtsmark mer positivt inställd till nordiskt samarbete. 

Under perioden efter andra världskriget hade enligt Holtsmark den ”revolutionära” övertag. 

Se Sven G. Holtsmark, ”Enemy springboard or bemevolent buffer? Soviet attitudes towards 

Nordic co-operation 1920–1955”, Forsvarsstudier (1992) s. 7, 62–65. Jmf. Zubok & 

Pleshakov (1996). Se också Petersson (2004) s. 32–33. Jmf. Ingemar Dörfer, Soviet policy in 

the north: Finland, Sweden, Norway, 1948–1949 (Cambridge 1964) s. 93 och 100. Skillnaden 

mellan Dörfer och Holtsmark är att Dörfer främst fokuserar på det Skandinaviska 

försvarsförbundet som en del av NATO, medan Holtsmark ser det som en del i en process 

som inbegriper samhället mer generellt. Se också Berner (1985) s. 63–64. 
425 Izvestia, 8 juli 1949, publicerad i Nyheter från Sovjetunionen, nr. 47 (1949). Se också 

Petersson (1994) s. 78–81. Efter Norges och Danmarks inträde i NATO 1949 tycks det från 

sovjetisk sida i mitten av 1950-talet dock ha funnits tankar på att utnyttja Sveriges strävanden 

i Norden vilka sökte uppbringa ”strategiska barriärer i form av Finland å ena sidan och Norge 

och Danmark å den andra”. Påtalas bör dock att den sovjetiska kritiken av försvarsförbundet 

och Sveriges ”neutralitet” under slutet av 1940-talet och början av 1950-talet inte gjordes 

genom officiell diplomati, se Rupasov (2005). 
426 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 2–6 Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1949 av VOKS 

representant tillika förstesekreterare vid ambassaden S. Nikisjin. Rapporten skickades vidare 

till vice utrikesminister V. Zorin 19 juni av ambassadör K. Rodionov.  
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skillnad jämfört med tidigare var att SKP under 1949 enligt VOKS tagit på 

sig en allt större roll i försvarandet av Sovjetunionen. SKP hade från mitten 

av februari till början av mars bedrivit en ”förklarande kampanj” där de 

”antisovjetiska lögnaktiga utfallen av svenska reaktionärer mot SSSR” 

avslöjats. VOKS hade bidragit till SKP:s kampanj med material, och 

initiativet sågs av VOKS som mycket positivt.
427

 Den här utvecklingen 

fortsatte under 1950 då VOKS ansåg att den socialdemokratiska regeringen 

– med stöd av de borgerliga partierna och pressen – understött hätska utfall 

mot SKP för dess kopplingar till Sovjetunionen.
428

  

De båda tidigare beskrivna ”spionaffärerna” ansågs från sovjetisk sida 

vara fabricerade och exempel på fientlig propaganda riktad mot 

Sovjetunionen.
429

 Erlander tog upp händelserna med ambassadör Konstantin 

Rodionov – med bakgrund i GRU:s marina underrättelsetjänst
430

 – som  

ansåg det vara ”förtal och ogrundade anklagelser”.
431

 Frågan togs även upp 

av Undén i november 1952 vid ett möte med den sovjetiske utrikesministern 

Vysjinskij i New York, där den senare kort svarade att man redan svarat på 

de svenska noterna.
432

 VOKS konstaterade kortfattat i sin årsrapport för 

1952 att det framför allt var den svenska pressen, inspirerad av svenska 

makthavare, som velat misskreditera Sovjetunionen i svenskarnas ögon med 

”fallet Enbom”. Något som uppenbarligen irriterade VOKS var att pressen 

försökt hitta kopplingar mellan Enbom och sällskapet Sverige-Sovjetunionen 

i Luleå.
433

 

                                                             
427 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 6–7 Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1949 av VOKS 

representant tillika förstesekreterare vid ambassaden S. Nikisjin. Rapporten skickades vidare 

till vice utrikesminister V. Zorin 19 juni av ambassadör K. Rodionov.  
428 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 33–34” Årsrapport från VOKS representant i Sverige för 

1950”, S. Nikolskij. Enligt Rupasov (2005) s. 384 oroades Sovjetunionen över framförallt för 

Sveriges närmare förhållande till väst inom säkerhetspolitiska områden inklusive 

underrättelseverksamhet. Se även af Malmborg, M. (1994) om ”silent partnership” s. 50; 

Kronvall & Petersson (2012) s. 34–36. För meningsskiljaktigheterna mellan Sovjetunionen 

och Sverige rörande Sovjetunionens utökade territorialvatten i Östersjön se Rupasov (2005), 

s. 381–383. Bytet av sovjetisk ambassadör från Tjernysjev (via en ytterst kortvarig Abramov) 

till Rodionov förorsakade en del misstänksamhet i Sverige. Detta berodde på hans bakgrund 

inom den sovjetiska underrättelseverksamheten, men man ansåg till slut från svensk sida att 

detta inte skulle ändra den sovjetiska politiken gentemot Sverige. 
429 Sverige i ryska arkiv 1 (1999) s. 259. 
430 Petrov & Petrova (1956) s.303. 
431 Petersson (1994) s. 28. 
432 Petersson (2004) s. 36–37. 
433 GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 27 ”Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1952” G. 

Sjumilov. VOKS menade att den svenska pressens ”lögner” avslöjades genom att man påstod 

att Enbom skulle varit medlem i sällskapet 1946–1947. VOKS betonade att detta sällskap 

grundades först 1950, vilket gjorde medlemskap till en omöjlighet. 
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Inledningsvis förnekade Sovjetunionen all kännedom om DC3:ans 

öde.
434

 Men ganska snart erkände Sovjetunionen att man skjutit ner ett 

flygplan av okänd nationalitet. En antydan till erkännande kom redan den 17 

juni då Erlander kallat till sig ambassadör Rodionov som menat att 

Sovjetunionen ”alltid gjort allt som står i sin makt för att förringa svenska 

överträdelser och överflygningar. Sverige, gör i motsats allt för att skada 

förhållandena mellan de två länderna. Resultatet visade sig bli 

dramatiskt.”
435

 I det sovjetiska Utrikesministeriets svar
436

 – som publicerades 

i Pravda den 17 juli – till den svenska noten från 1 juli förnekades inte att 

Sovjetunionen skjutit ner DC3:an. Svaret fokuserade istället på att det 

svenska flygplanet faktiskt kränkt sovjetiskt luftrum. I fråga om 

Catalinaplanet förkastades helt den svenska haverikommissionens slutsatser 

vars syfte beskrevs vara att ”dölja det otvivelaktiga faktum att det svenska 

militära […] flygplanet den 16 juni kränkt den sovjetiska gränsen”. 

Dessutom menades att det svenska planet inte ”efterkom de sovjetiska 

flygplanens upprepade anfordringar att följa dem till en flygplats […] utan 

öppnade eld mot det ledande sovjetiska jaktplanet, vartefter det sovjetiska 

jaktplanet i sin tur nödgades öppna eld mot det kränkande flygplanet”. 

Avslutningsvis uppmanade Utrikesministeriet den svenska regeringen att 

vidta ”stränga åtgärder […] till förhindrande av att svenska flygplan ånyo 

kränker den sovjetiska gränsen”.
437

 Från sovjetiskt perspektiv fick varken 

nedskjutningarna eller Sveriges kritik mot Sovjetunionen några långtgående 

konsekvenser. Något år senare ansågs inte Sveriges militärpolitik nämnvärt 

skilja sig från dess utrikespolitik med syfte att stå utanför blockbildningar.
438

 

Sveriges täta samarbete med NATO-medlemmar gjorde dock att politbyrån 

beslutade om att försöka utnyttja och intensifiera kontakterna med svenska 

militärkretsar.
439

  

                                                             
434 Petersson (1994) s. 27–28; Petersson (2004) s. 35. 
435 Rupasov. (2005) s. 385–386 citatet från Tage Erlander. Dagböcker. 1952 (Hedemora 

2002) s. 109 
436 RGASPI F. 82, op. 2, d. 1364, s. 165–171, Beslut av CK VKP(b) ”Om svaret på den 

svenska regeringens not från den 1 juli detta år”, 11 juli 1952. Svaret publicerades i Pravda en 

vecka senare, se nästa not. 
437 Pravda den 17 juli 1952, publicerad i Nyheter från Sovjetunionen, nr. 25 (1952). I 

november 1991 erkände Sovjetunionen nerskjutningarna, vilka varit en grov kränkning av 

internationell rätt, se Petersson (2004) s. 35. 
438 Rupasov (2005), s. 386–387.  
439 Rupasov (2005) s. 388. I de ekonomiska relationerna mellan länderna fortsatte Sverige att 

väga situationen utifrån stormakternas påtryckningar. Detta innefattade Sveriges försök att stå 

emot Coordinating Committee on Multilateral Export Controls (Cocom), som var ett försök 

från främst USA att kontrollera handeln med östblocket, vilket för Sverige fick följder i form 

av exportrestriktioner av exempelvis kullager till Sovjetunionen. Till slut slöts ett 
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De ovan nämnda ”kriserna” påverkade inte nämnvärt den sovjetiska 

politiken gentemot Sverige. Sverige uppfattades enligt historikern Rupasov 

som det mest vänskapligt sinnade landet gentemot Sovjetunionen av alla de 

västliga demokratierna. Sveriges geopolitiska position gjorde landet 

intressant för Sovjetunionen.
440

 De sovjetiska ledarna var medvetna om 

Sveriges vacklande alliansfria linje och att det fanns starka krafter i Sverige 

som ville se ett närmande till NATO och västmakterna. Ett sätt för Sovjet-

unionen att förhindra en sådan utveckling var att på diplomatisk nivå 

upprepat påtala Sovjetunionens ståndpunkt och oro för Sveriges möjlighet 

att föra en strikt neutralitetspolitik. Ett annat sätt var att använda Finland 

som påtryckningsmedel.
441

 Ytterligare ett sätt – som kom att intensifieras 

perioden 1948–1952 – var att arbeta långsiktigt för att vinna den svenska 

opinionen och genom denna sätta press på den svenska regeringen. En 

svensk befolkning, positivt inställd till Sovjetunionen, skulle kunna 

säkerställa att den svenska neutraliteten upprätthölls i händelse av krig.  

 

Ett alternativt sällskap 

De svenska och sovjetiska kommunistpartierna hade en lång och tidvis 

ganska brokig gemensam historia. Den började med den ryska revolutionen 

1917 som stärkte och inspirerade politiker och vänstergrupper runt om i 

världen. Kontakterna och samarbetet mellan de socialistiska och 

kommunistiska partierna formaliserades i och med bildandet av Kommun-

istiska internationalen (Komintern) 1919. I Komintern ingick Sveriges 

socialdemokratiska vänsterparti som efter att ha accepterat aprilteserna 1921 

bytte namn till Sveriges kommunistiska parti (SKP). Partiet fortsatte därmed 

att vara anslutet till Komintern. Teserna angav att de nationella partierna i 

Komintern skulle organiseras som en del av ett världsparti. I praktiken 

styrdes Komintern och de nationella partierna av All-unionella kommunist-

partiet (bolsjevikerna) (VKP(b)). SKP:s förhållande till Komintern gav 

upphov till både meningsskiljaktigheter och partisplittringar. Det som 

kvarstod av partiet (”Sillénarna”) efter splittringen 1929 följde direktiv från 

Komintern och Moskva. År 1939 blev det än tydligare att Komintern styrdes 

                                                                                                                                               
handelsavtal med Sovjetunionen 1952. Se vidare Rupasov (2005) s. 388–394. Sovjetunionen 

började också intressera sig för det år 1949 övergivna förslaget om ett Skandinaviskt 

försvarsförbund för att avlägsna Sverige och Skandinavien från NATO-samarbetet, se 

Petersson (2004) not 54; Rupasov (2005) s. 395–396. 
440 Rupasov (2005) s. 380, del 5 kap. 2–3. 
441 Peterson (1994) kap 4. 
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av Moskva och Stalin personligen, då organisationen stödde Molotov-

Ribbentroppakten. Behovet av Komintern som mellanhand mellan Sovjet-

unionen och partierna minskade gradvis då Stalin själv formulerade 

partiernas taktik utifrån Sovjetunionens utrikespolitiska behov. Komintern 

upplöstes i maj 1943.
442

  

När motsättningarna mellan USA och Sovjetunionen skärptes och det 

kalla kriget inleddes tog Sovjetunionen ett allt fastare grepp om de nationella 

partierna. I Moskva fanns en ambition att mobilisera dessa för att om möjligt 

förbättra Sovjetunionens ställning i det kalla kriget. Det här var en viktig del 

i grundandet av den politiska samarbetsorganisationen Kommunistiska 

informationsbyrån (Kominform) 1947. Kominform bestod av VKP(b), några 

av kommunistpartierna i östblocket och av kommunistpartierna i Italien och 

Frankrike. Trots att SKP inte var med i Kominform ställdes krav på att man 

skulle följa Kominformpolitiken. Under perioden 1948–1952 var den 

kommunistiska pressen i Sverige påtagligt positiv och stödde Sovjetunionen, 

VKP(b) (som bytte namn till Sovjetunionens kommunistiska parti (SUKP) 

1952) och Stalin på ett sätt som inte tidigare varit fallet.
443

 Resultatet av den 

sovjetiska politiken blev att SKP under den här perioden påverkades starkt 

ideologiskt av Moskva.
444

  

Trots upprepade förfrågningar från den sovjetiske ambassadören 

ansågs det inom SKP inte självklart att öka engagemanget i sällskapen. 

Uppfattningen var nämligen att sällskapen Sverige-Sovjetunionen domine-

rades av socialdemokrater och borgerligt sinnade medlemmar vilket alltså 

avvek från VOKS uppfattning om medlemssammansättningen. Här 

samlades, enligt företrädare från SKP, människor som var intresserade av 

rysk kultur, men däremot inte av det sovjetiska samhällsskicket.  

För att ändra på detta diskuterades mellan SKP, VOKS, företrädare för 

den sovjetiska ambassaden och vissa medlemmar i sällskapet Sverige-

Sovjetunionen i Stockholm möjligheten att grunda en parallell organisation. 

Att diskussionen uppstod just vid denna tidpunkt berodde på att vissa 

personer hotat med att lämna sällskapen om medlemsantalet steg drastiskt 

genom tillströmning av (kommunistiskt sinnade) arbetare och fackförenings-

medlemmar. Den nya organisationen – med det tilltänkta namnet Sällskapet 

                                                             
442 Stycket bygger på Hermansson (1984) s. 11–16; Norborg (1996); Kent Lindkvist, ”VPK 

och de socialistiska regimerna” i Lars-Arne Norborg, Kent Lindkvist, Ulf Nymark, Sven-Eric 

Liedman (red.), Lik i garderoben: En rapport om SKP/VPKs internationella förbindelser 

(Stockholm 1996).   
443 Norborg (1996) s. 30.  
444 Hermansson (1984) s. 132. 
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Sovjetunionens vänner – skulle i princip ha samma målsättning och 

verksamhet som sällskapen Sverige-Sovjetunionen men främst rikta sig till 

kommunister.
445

 Förslaget om bildandet av ett alternativt sällskap kom 

troligen från den sovjetiska ambassadören Ilja Tjernysjev.
446

 Förslaget 

diskuterades på ett möte mellan den sovjetiska ambassadören Tjernysjev och 

SKP:s ordförande, Sven Linderoth. Sällskapen Sverige-Sovjetunionen 

ansågs inte ha levt upp till förväntningarna och därför behövdes, enligt 

Tjernysjev, eventuellt nya metoder prövas. Tjernysjev påminde Linderoth 

om att man från sovjetisk sida ett antal gånger vänt sig till SKP med önskan 

om att de skulle öka sitt engagemang i sällskapen.
447

 Som tidigare nämnts 

önskade man få in fler SKP-medlemmar och fackföreningsmedlemmar, och 

då särskilt dem i fackföreningar där kommunisterna var starka. Trots SKP-

löften om ökat engagemang hade ingenting hänt. Därför diskuterades nu 

bildandet av ytterligare ett sällskap med en förhoppning om att det samlade 

medlemsantalet (alltså i två nationella sällskap) därigenom skulle öka.
448

  

Från SKP:s sida betonades riskerna med att öka det kommunistiska 

inflytandet i sällskapen. Enligt Linderoth hade kommunisterna förhållit sig 

relativt passiva till sällskapen ”eftersom socialdemokrater arbetar i dessa 

                                                             
445 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 83–85 Tjernysjevs samtalsanteckningar med Sven Linderot 

från 1 november 1948. 
446 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 65 Medlem i VOKS ledning, L. Kislova till sovjetiska 

ambassadören i Sverige, I. Tjernysjev 9 december 1948. Efter att det stod klart att förslaget 

inte mött gillande i Moskva och hos Lidia Kislova, betonades att förslaget kom från 

representanter från SKP, se GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 83–85 Tjernysjevs samtals-

anteckningar med Sven Linderot från 1 november 1948; GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 84–89 

Chefen för 5:e europeiska avdelningen A. Abramov till L. Kislova; GARF 5283 op. 22, d. 87, 

s. 91–92 Samtalsanteckningar från mötet mellan Bazarov och K. Olsson, sammanfattade av 

A. Abramov vid 5-e europeiska avdelningen vid Utrikesministeriet 26 november 1948; GARF 

5283 op. 22, d. 87, s. 86 Kislova till ordföranden i VOKS A. Denisov 6 december 1948; 

GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 14 Ambassadör I. Tjernysjev till L. Kislova 28 december 1948; 

GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 93 Ordförande i VOKS ledning, A. Denisov till 

centralkommittén vid VKP(b), B. Ponomarev 30 december 1948; GARF 5283 op. 22, d. 139, 

s. 8 Ur attaché V. Petropavlovskijs dagbok från 1 december 1948. 
447 Tjernysjev påpekade att detta redan skett 1946 då sällskapets arbete diskuterats med Ny 

Dags chefredaktör, Johansson och Senander, Holmberg, Öman och andra medlemmar av 

politbyrån och SUKP:s centralkommitté. Dessa hade då lovat att vidta åtgärder för att göra det 

svensk-sovjetiska sällskapet till en massorganisation. 
448 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 84 Tjernysjevs samtalsanteckningar med Sven Linderot från 1 

november 1948. Ett möjligt namn ansågs kunna vara Sällskapet för Sovjetunionens vänner. 

Linderot menade att det var mycket troligt att en massanslutning av kommunister och arbetare 

skulle leda till att exempelvis ordföranden Carl Albert Andersson skulle lämna sällskapet. 

Därav ställde sig Linderot frågan om det i den aktuella situationen var ändamålsenligt med en 

sådan utveckling. 
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[och] då bör kommunisterna inte genomföra någon särskild aktivitet”.
449

 

Trots att SKP ansåg att vissa socialdemokrater medvetet bromsat arbetet i 

sällskapen hade man alltså inte velat riskera att sällskapen skulle förlora 

socialdemokratiska och borgerliga medlemmar vid ett ökat medlemsintag av 

partiorganiserade kommunister. Men nu var det enligt Linderoth ”hög tid att 

se över kommunisternas relation till arbetet i de svensk-sovjetiska 

sällskapen”. Linderoth var mycket nöjd med att frågan om sällskapen 

kommit upp och lovade att behandla den vid ett möte i SKP:s politbyrå och 

att ”avdela någon kommunist med auktoritet” för att utarbeta ett förslag till 

hur sällskapen skulle kunna utvecklas.
450

   

Det nya sällskapet skulle alltså, tänktes det, vara fastare knutet till 

SKP och ledningen skulle helt bestå av partiorganiserade kommunister. 

Huvudskälet till förslaget om ett nytt sällskap var att den nuvarande 

organisationen inte hade utvecklats, och inte heller såg ut att kunna 

utvecklas, till en massorganisation. Kislova vid VOKS i Moskva dömde 

dock helt ut idén om två parallella organisationer, då det skulle betyda att de 

”kulturella kontakterna med Sverige skulle gå två skilda isolerade vägar – en 

med kulturella kontakter med arbetarna och kommunisterna och en annan 

med kulturkontakterna med intelligentian”.
451

 Uppdelningen ansågs bli 

svårhanterbar då det nya Sällskapet Sovjetunionens vänner skulle fyllas av 

”progressiva vänner med en positiv inställning till oss [Sovjetunionen]”. 

Sällskapet Sverige-Sovjetunionen befarades å sin sida ”förvandlas till en 

smal organisation av företrädare från officiella kretsar, för vilka det skulle 

                                                             
449 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 85 Samtalsanteckningar från möte mellan Tjernysjev och 

Sven Linderot 1 november 1948. 
450 GARF 5283 op. 22, d. 86, s. 85 Tjernysjevs samtalsanteckningar med Sven Linderot från 1 

november 1948; GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 5–6 VOKS representant i Sverige F. Malgin 

till VOKS ordförande A. Denisov 11 december 1948. Frågan om hur de socialdemokratiska 

medlemmarna i sällskapet skulle reagera vid en bred anslutning av arbetare och 

fackförbundsmedlemmar diskuterades också mellan rådgivaren vid sovjetiska ambassaden, 

Bazarov och Knut Olsson, medlem av SKP:s politbyrå. Olsson hade tidigare diskuterat frågan 

med Linderot och dragit slutsatsen att det var omöjligt att omorganisera nuvarande sällskap i 

riktning mot en massorganisation med en mera kommunistisk framtoning. Istället 

diskuterades lämpligheten med att grunda organisationen Sovjetunionens vänner där kärnan 

skulle utgöras av medlemmar från kommunistpartiet. Det ansågs också som en självklarhet att 

ledningen i det nya sällskapet skulle utgöras av kommunister. Att detta kanske skulle 

skrämma bort socialdemokrater sågs inte som något problem med hänvisning till Norge där 

majoriteten av medlemmarna i sällskapen och i deras ledningar enligt VOKS var 

kommunister, se GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 91 Samtalsanteckningar från mötet mellan 

Bazarov och K. Olsson, sammanfattade av A. Abramov vid 5:e europeiska avdelningen vid 

Utrikesministeriet 26 november 1948. En person med auktoritet skulle enligt Linderot kunna 

vara Knut Olsson, som kände de lokala sällskapen väl.    
451 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 87 Kislova till VOKS ordförande Denisov 6 december 1948. 
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vara gynnsamt att deklarera sina ’vänskaplig’ kontakter med Sovjetunionen, 

men vilka i själva verket är fiender till Sovjetunionen”.
452

 I Moskva ansågs 

det dessutom nödvändigt att undersöka om det var politiskt ändamålsenligt 

att vid denna tidpunkt grunda en uppenbart kommunistisk organisation med 

nära kontakter med Sovjetunionen. Till sist menade VOKS ordförande 

Denisov att ett grundande av Sällskapet Sovjetunionens vänner parallellt 

med Sällskapet Sverige-Sovjetunionen skulle ha betydelse inte bara för 

Sverige, utan också skapa ett känt precedensfall för andra länder.
453

 

Anledningen till att de nuvarande sällskapen inte fungerade som önskat var 

enligt Kislova att de inte fått tillräckligt stöd av de svenska ”vännerna”, det 

vill säga SKP. Kislova ansåg följaktligen att lösningen var ett större 

engagemang från SKP:s sida med det ständigt upprepade målet om 

utvecklandet av sällskapen till en massorganisation med arbetare och 

fackföreningsmedlemmar. Enligt Kislova skulle man inte bry sig om att en 

ökad inströmning av kommunister i sällskapen eventuellt kunde leda till 

enstaka styrelseavhopp. Sådana medlemmar ansågs ändå inte var till någon 

nytta för sällskapen.
 454

   

 

Förbundsbildning 

När förslaget om skapandet av en alternativ organisation fick avslag i 

Moskva föreslog Kislova att de lokala sällskapen skulle gå samman och 

bilda ett nationellt förbund. Det här skulle öka organisationens auktoritet och 

samtidigt underlätta koordinationen av verksamheten. Hon menade att en 

centralstyrelse skulle utses genom val och då gällde det att attrahera 

kompetenta personer med hög status för att säkerställa en framtida positiv 

utveckling. Förbundsbildandet skulle enligt Kislova dessutom underlätta 

breddningen av medlemsbasen.
455

 Den direkta orsaken till att frågan om 

                                                             
452 GARF 5283 op. 22, d. 87 s. 94 VOKS ordförande Denisov till B. Ponomarev vid 

centralkommittén vid VKP(b) 30 december 1948. 
453 GARF 5283 op. 22, d. 87 s. 94 VOKS ordförande Denisov till B. Ponomarev vid 

centralkommittén vid VKP(b) 30 december 1948.  
454 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 87 Kislova till VOKS ordförande Denisov 6 december 1948. 
455 GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 87 Kislova till VOKS ordförande Denisov 6 december 1948. 

Diskussionerna om bildandet av Sällskapet Sovjetunionens vänner fördes mellan vice 

utrikesminister V. Zorin, chefen för 5:e europeiska avdelningen vid Utrikesministeriet, A. 

Abramov, ambassadör Tjernysjev, Kislova och Malgin. Se även GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 

5 F. Malgin till VOKS ordförande Denisov 11 december 1948.  

Den politiska aspekten var hela tiden närvarande i VOKS rapporter. Ett exempel är 

VOKS och ambassadtjänstemännens intresse för den splittring som fanns mellan 

kommunister och socialdemokrater i sällskapen. Ämnet behandlades i en rapport från den 

sovjetiske attachén vid ambassaden, V. Petropavlovskij, i november 1948. Han hade varit i 
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förbundsbildning uppkom var sällskapens brist på utveckling och prekära 

situation under 1948. Den hätska stämning som enligt VOKS representant 

vid ambassaden Fjodor Malgin fanns mot Sovjetunionen påverkade 

sällskapens verksamhet negativt. Det här gällde framförallt möjligheten att 

rekrytera nya medlemmar. Försöket att förbättra sällskapens situationen 

genom tätare kontakter med SKP hade enligt VOKS ännu inte haft någon 

positiv inverkan, utan medlemsantalet i sällskapen låg sammantaget runt 

1000 personer. SKP var dessutom – trots Linderoths utlovade insatser – 

fortsatt tveksamma till att öka sitt engagemang i sällskapen då ett utmanande 

av sällskapens socialdemokrater kunde leda till medlemstapp.
456

     

Trots problemen hade man under 1948 lyckats få det svensk-

sovjetiska sällskapet i Norrköping att fungera och i början av 1949 också det 

svensk-sovjetiska sällskapet i Göteborg. Sällskapen hade haft regelbundna 

kontakter med VOKS representant och alla större evenemang hade genom-

                                                                                                                                               
Malmö för att bekanta sig med sällskapets lokalavdelning och delta vid ett möte med 25 

personer närvarande. Huvudorganisatörer för mötet var sekreterare Karl Salomonsson, doktor 

Lokrantz och sällskapets ordförande Olsson. Efter att mötet avslutats föreslog Petropavlovskij 

doktor Lokrantz ”att ta lite frisk luft och samtidigt gå mot mitt hotell”. På attachéns fråga om 

varför det var så dålig uppslutning på mötet berättade Lokrantz att det i sällskapet fanns ”två 

grupper: en grupp som önskar föra arbetet framåt och en annan grupp som vill bromsa och 

skada sällskapets arbete.” Till den första gruppen hörde ordföranden, Olsson och sekreterare 

Salomonsson, och till den andra gruppen hörde redaktören för den social-demokratiska 

tidningen Arbetet, Gösta Netzén, som var riksdagsledamot och medlem i den 

socialdemokratiska partiledningen. Netzén använde enligt Lokrantz sin auktoritet för att till 

olika möten inte bjuda in alla medlemmar i det lokala sällskapet. Istället gjordes en gallring 

beroende på evenemang. Lokrantz gav ett exempel från förberedelserna för firandet av 31-

årsdagen av ”den stora socialistiska oktoberrevolutionen”, då Netzén gjort upp en lista på 60 

medlemmar som kunde bjudas in. Övriga medlemmar fick aldrig någon information om att ett 

möte skulle äga rum. Se GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 8 Ur attaché V. Petropavlovskijs 

dagbok från 1 december 1948. Netzén och några andra socialdemokrater som ansetts bromsa 

sällskapens utveckling blev senare ”genom vår [VOKS och den sovjetiska ambassadens] 

inblandning uteslutna ur sällskapen”, se GARF 5283, op. 22, d. 139, s. 180 Årsrapport för 

1948 av Malgin. 

Ytterligare ett exempel kommer från ett ledningsmöte för sällskapet i 

Stockholm i juni 1948. Malgins rapport från mötet tyder på att en del av de nya medlemmarna 

som ledningen diskuterade att anta var kommunister (oklart om de var medlemmar i SKP 

eller inte). Under mötet diskuterades huruvida en viss Rydström skulle antas som medlem. 

”Sven Stork yttrade då att han känner Rydström som en person som intresserar sig för allt 

som försiggår i Sovjetunionen och som gammel… Mitt i meningen avbröt sig Stork och 

Andersson fyllde i: ’och som gammalkommunist’. Då Andersson såg att Stork blev generad 

sa han: ’Du behöver inte skämmas Stork. Så länge som jag innehar posten som ordförande för 

Sällskapet kan Ni oblygt rekommendera kommunister till medlemmar för Sällskapet.’” Se 

GARF 5283 op. 22, d. 87, s. 1 F. Malgin 29 juni 1948. 
456 GARF 5283, op. 22, d. 139, s. 180 Årsrapport för 1948 av Malgin, GARF 5283 op. 22, d. 

596, s. 186–187 Vice chefen för den skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. Sjumilov 

”Redogörelse för VOKS arbete i Sverige under 1948”. 
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förts efter överenskommelse och godkännande av ambassadens ledning.
457

 

Samtidigt hade sällskapet i Stockholm fått en allt mer ledande roll och 

uppfattades av VOKS representant som ett centralförbund i förhållande till 

de övriga sällskapen. De övriga sällskapen hade också allt oftare börjat 

vända sig med frågor till ordföranden och sekreteraren i det svensk-

sovjetiska sällskapet i Stockholm.
458

 Stockholmssällskapets ledande roll för 

de övriga sällskapen betydde att det var viktigt att dess verksamhet 

fungerade bra. Enligt VOKS representant var detta inte fallet.
459

 Exempelvis 

hade styrelsemedlemmar offentligt kritiserat Sovjetunionen vilket föranlett 

VOKS att vid upprepade tillfällen ”ställa frågan till kommunistiska 

medlemmar av sällskapet” om det var möjligt att få bort Åke Nilsson och 

Nils Tedin från Stockholmssällskapets styrelse. ”Kommunisterna” hade dock 

motsatt sig ett sådant tilltag med motiveringen att det skulle leda till 

ytterligare styrelseavhopp.
460

  

Stockholmsällskapets svaga styrelsearbete berodde enligt VOKS 

främst på utomorganisatoriska faktorer såsom Sveriges försämrade 

förhållande till Sovjetunionen, fientligt inställda socialdemokrater och den 

borgerliga pressens kritik av de svensk-sovjetiska sällskapen.
461

 Sällskapen 

hade inte lyckats bemöta den enligt VOKS osakliga kritiken mot Sovjet-

unionen på grund av att de fortfarande var ”stängda för den breda massan” 

och ”eftersom de ledande posterna innehas av socialdemokrater”. G. 

Sjumilov, vice chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS förklarade: 

”Av fyra ordföranden i de svensk-sovjetiska sällskapen innehar två 

framstående administrativa tjänster, och en är riksdagsman. Deras överdrivna 

försiktighet som representant för sällskapen förklaras uppenbarligen med 

rädsla om sin officiella position.”
462

 Sjumilov beskrev hur ordföranden i 

sällskapet i Stockholm, Andersson, blivit allt försiktigare i sitt stöd för 

Sovjetunionen. Han hade exempelvis inte velat ”arrangera politiska 

evenemang”. SKP:s hållning att inte involvera partiet i någon högre 

utsträckning i sällskapens verksamhet och ”socialdemokraternas strävan 

efter att bevara sällskapet i en för den socialdemokratiska regeringen 

                                                             
457 GARF 5283, op. 22, d. 139, s. 181 Årsrapport för 1948 av Malgin. 
458 GARF 5283, op. 22, d. 139, s. 187 Årsrapport för 1948 av Malgin. 
459 Undantagna från kritiken var dock Sven Stork, Eva Palmær, Georg Branting, Nils 

Silfverskiöld, Arvid Rudling och Ada Nilsson vilka Malgin ansåg fullgjort sitt arbete. 

Däremot var han mycket kritisk till Nils Gouda, Åke Nilsson och Nils Tedin.  
460 GARF 5283, op. 22, d. 139, s. 182–183 Årsrapport för 1948 av Malgin. 
461 GARF 5283, op. 22, d. 139, s. 186 Årsrapport för 1948 av Malgin. 
462 GARF 5283 op. 22, d. 596, s.187 Vice chefen för den skandinaviska avdelningen vid 

VOKS, G. Sjumilov ”Redogörelse för VOKS arbete i Sverige under 1948”. 
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passande form” var enligt Sjumilov anledningarna till att sällskapen 

fortfarande efter 13 års existens var en ”snäv tillbakadragen intelligentia-

organisation av salongstyp, som i en rad fall med sin existens bara hindrar 

utbredningen av sanningen om Sovjetunionen bland Sveriges breda 

massor”.
463

  

VOKS i Moskva var så missnöjd med Anderssons agerande att man 

ville se att en annan person valdes till ordförandeposten. Sjumilov föreslog 

Nils Otto Silfverskiöld som ny ordförande. Han tillhörde den adliga ätten 

Silfverskiöld, var medicine doktor, docent i kirurgi och svensk olympisk 

guldmedaljör i gymnastik vid sommarspelen 1912.
464

 Dessutom var 

Silfverskiöld enligt Sjumilov kommunist och framträdde ofta i den 

kommunistiska pressen och med föredrag hos det svensk-sovjetiska 

sällskapet i Stockholm. I samma anda ansågs att ledningen i Stockholms-

sällskapet borde rensas ut från ”passiva element” och istället fyllas med 

”progressiva samhällsföreträdare”.
465

 VOKS i Moskva efterlyste också 

hårdare kontroll av sällskapen från VOKS representant i Sverige som 

                                                             
463 GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 187–189 Vice chefen för den skandinaviska avdelningen vid 

VOKS, G. Sjumilov ”Redogörelse för VOKS arbete i Sverige under 1948” Enligt Sjumilov 

berodde den svaga utvecklingen på att vissa medlemmar av Stockholmssällskapets ledning 

var sammankopplade med amerikanarna och engelsmännen, och arbetade för att sällskapet 

gradvis skulle upphöra med sin verksamhet. De ansågs dock rädda för att lösa upp sällskapet 

direkt, eftersom detta skulle kunna leda till ”ett organiserande av en ny [organisation] som 

faktiskt skulle arbeta. Därför ger de sken av att Sällskapet arbetar.” I Malmö var enligt 

Sjumilov vissa medlemmar i sällskapet rädda för att utesluta Netsén, ”eftersom han är en 

inflytelserik person och chefredaktör för Arbetet så kan han organisera en ännu större hetsjakt 

från pressens sida mot Sällskapet.” Sjumilov menade att liknande förhållanden rådde också i 

andra städerna där sällskap verkade. Malgin beskrev hur den nye ordföranden i 

Stockholmssällskapet, Carl Albert Andersson under första delen av 1948 hade uppvisat ett 

stort intresse för sällskapet och lagt ned ett stort arbete. Därefter hade hans intresse och 

engagemang minskat. Från VOKS antog man att detta berodde på Sveriges försämrade 

förhållande till Sovjetunionen, fientligt inställda socialdemokrater och den borgerliga 

pressens kritik av de svensk-sovjetiska sällskapen, se GARF 5283, op. 22, d. 139, s. 186 

Årsrapport för 1948 av Malgin. 
464 Vem är det? Svensk biografisk handbok (Stockholm 1925) s. 677; (Stockholm 1943) s. 

742; (Stockholm 1957) s. 873 (http://runeberg.org/vemardet/ (10 september 2014). 
465 De Sjumilov här nämnde för att ingå i ledningen var Albin Amelin, Eva Palmær, Georg 

Branting, Sven Stork, Ada Nilsson, Arnold Jungdal, Arvid Rudling. De lokala sällskapen 

skulle gå tillväga på samma sätt för att styra upp sin verksamhet. Dessutom betonade 

Sjumilov nödvändigheten av att bilda sektioner vid sällskapen och att delegationsresor och 

personliga kontakter måste skapas. Den Skandinaviska avdelningen ansåg att det under 1949 

var nödvändigt att skicka en kulturdelegation på 5-6 personer till Sverige, bjuda in en 

delegation på 3–4 personer från de lokala sällskapen till Sovjetunionen och en svensk 

kulturdelegation (Sjumilov föreslår Sven Stork, Maxim Stempel, Nils Silfverskiöld) och 

organisera en fotoutställning i Sverige. Se GARF 5283 op. 22, d. 596, s. 200-203 Vice chefen 

för den skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. Sjumilov ”Redogörelse för VOKS arbete i 

Sverige under 1948”. 
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dessutom borde vara mer aktiv i sitt arbete.
466

 På det organisatoriska planet 

ansågs också att Nils Åke Nilsson, Nils Goude och Nils Tedin borde avsättas 

då de inte bara skadade sällskapets arbete utan också de svensk-sovjetiska 

relationerna i allmänhet.
467

  

Utöver personfrågor handlade förbättringsförslagen som tidigare om 

att sällskapen skulle samarbeta med fackliga organisationer. Ett annat förslag 

var att starta mindre sällskap vid större fabriker, och att dessa i början skulle 

vara självständiga för att senare ingå i de svensk-sovjetiska sällskapen. Ett 

tredje förslag, vilket främst förespråkades av VOKS i Moskva, var att 

sällskapen skulle bilda olika sektioner för exempelvis litteratur och 

arkitektur. Ett annat förslag var att sänka medlemsavgiften, eftersom 

årsavgiften på tio kronor ansågs vara för hög för låginkomsttagare. Man 

borde vidare slopa en problematisk paragraf som stadgade att varje person 

som ville bli medlem i sällskapen måste ha rekommendationer från minst två 

andra medlemmar. Olika former av rabatter skulle också införas för 

medlemmar till sällskapens evenemang. Det andra stora åtgärdspaketet gick 

ut på att organisera en kongress under 1949 där ett samlande nationellt 

förbund för sällskapen skulle bildas. VOKS ansåg dock att initiativet till en 

sådan kongress borde komma från ett av de svensk-sovjetiska sällskapen. 

Innan en sådan kongress kunde utlysas ansåg VOKS att företrädare för de 

lokala sällskapen skulle bjudas in till Moskva. Tanken var att de efter resan 

till Moskva ”på kongressen skulle kunna spela en avgörande roll vid 

genomförandet av våra [VOKS] åtgärder”.
468

   

Under 1949 fortsatte arbetet med att få bort ”reaktionära element” från 

sällskapen vilket enligt VOKS delvis resulterade i mer arbetsdugliga 

styrelser. Trots detta ansågs i Moskva att de existerande svenska-sovjetiska 

sällskapen återspeglade  

 

inställningen hos svenska ledare och maktinnehavare. Dessa gruppers försämrade 

förhållande till Sovjetunionen för med sig en sammandragning av sällskapet och en 

nedgång av dess arbete. Detta faktum bekräftar återigen att sällskapet till sin karaktär 

inte är något annat än en officiell, för [den svenska] regeringen passande organisation 

[…] De nuvarande svensk-sovjetiska sällskapen, som det förefaller oss, är 

[sammantaget] en smal organisation för intellektuella av salongstyp, i vilken ingår, 

tillsammans med företrädare för den progressiva svenska allmänheten, misstänkta 

                                                             
466 GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 213–215 Ställföreträdande vice chef för Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS, E. Konjuchova; GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 216 Kislova till 

Komarov 29 juli 1949. 
467 GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 218 Abramov till Denisov 20 juli 1949. 
468 GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 204 Årsrapport för 1948 av Malgin. 
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element, exempelvis ryska emigranter. I täten står personer, som innehar framstående 

officiella poster. Emellertid finns nu, som aldrig tidigare, en icke tolererbar politisk 

slapphet i sällskapen.469  

 

En omorganisering av sällskapen i Sverige antogs lösa många av 

problemen. Den förestående kongressen sågs som första steget i 

omorganiseringsprocessen och diskuterades allt mer frekvent mellan 

företrädare för VOKS, SKP och sällskapen. I slutet av november 1949 

meddelade VOKS representant (vid tidpunkten ställföreträdande) i Sverige, 

Nikisjin, ordföranden för VOKS styrelse, Denisov, att den efterfrågade 

kongressen diskuterats i sällskapen. Beslutet om att hålla en kongress togs 

sedan av ledningarna i sällskapen i Gävle, Norrköping, Malmö och Göteborg 

tillsammans med Stockholmssällskapets sekreterare Eva Palmær.
470

 Efter 

Nikisjins meddelande dröjde det inte många dagar förrän instruktioner 

rörande kongressen kom från Kislova i Moskva. Hon poängterade att 

kongressens viktigaste fråga – förutom valet av en centralstyrelse – var 

förbundsbildandet och tillade samtidigt: ”vad det gäller hjälp från VOKS 

sida, så är vi beredda att stödja Er på alla sätt”.
471

   

 

Kongressföreberedelser 

Enligt VOKS fick planeringsarbetet inför kongressen positiva följder för de 

lokala sällskapens förmåga att koordinera sina verksamheter.
472

 Däremot 

pågick planeringsarbetet och omorganiseringen av sällskapen under en 

period då den inrikespolitiska situation i Sverige av VOKS karaktäriserades 

                                                             
469 GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 74, Kislova till Malgin 6 april 1949. Enligt Kislova var 

Tjernysjev och Komarov underrättade om VOKS ståndpunkter om sällskapet. Kollektivt 

anslutna medlemmar var en viktig del av sällskapens medlemskårer i Norge, Danmark och 

Finland. Skuldbördan för sällskapens situation lade Kislova fortsatt på VOKS representant 

och ambassaden i Sverige, då hon menade att de som var på plats hade lättare att besluta om 

vilka konkreta åtgärder som behövdes. Mycket troligt är att den här upprepade kritiken ledde 

till Malgins avsked under sommaren 1949, se GARF 5283 op. 22, d. 140, s. 50 Nikisjin till 

Denisov 30 november 1949 och GARF 5283 op. 22, d. 140, s. 50 Nikisjin till Denisov 30 

november 1949.    
470 GARF 5283 op. 22, d. 140, s. 50 Nikisjin till Denisov 30 november 1949. I mitten av 

september diskuterades frågan om S. Nikisjin skulle ta över posten som förstesekreterare vid 

ambassaden och då också posten som VOKS befullmäktigade i Sverige. Någon förklaring ges 

inte mer än att Malgin återvänt till Sovjetunionen. Se GARF 5283 op. 22, d. 140, s. 15 A. 

Komarov till A. Denisov 17 september 1949.  
471 GARF 5283 op. 22, d. 140, s. 48 Kislova till Nikisjin 1 december 1949. Kislova menade att 

det måste betonas på kongressen att 1950 var 15-årsjubeleum för det svensk-sovjetiska 

sällskapet, som grundades 1935 och att gäster borde bjudas in från svenska städer där något 

svensk-sovjetiskt sällskap inte fanns. Detta för att locka till nybildningar av sällskapet.  
472 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 19, Nikisjin. 
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som negativ. I Nikisjins rapport förklarades att den ”högersocial-

demokratiska regeringen trätt fram som agent för den svenska borgerligheten 

och amerikanska imperialister, genom att försvara ’Marshallplanen’, ’Nord-

atlantpakten’, det ’Europeiska rådet’ och liknande former av amerikansk 

expansion.” Dessutom hade den fientliga propagandan mot Sovjetunionen 

ökat vilket också inkluderade den sovjetiska kulturen, vetenskapen och 

idrotten. Den socialdemokratiska och borgerliga pressen hade i ”lögnaktiga 

artiklar” behandlat det sovjetiska samhället.
473

  

VOKS hoppades att fackföreningar, idrottssammanslutningar, 

Clartéförbundet och andra ”progressiva organisationer” skulle delta i den 

planerade kongressen. Störst hopp ställdes till de svenska fackföreningarna, 

men ”så vitt det är känt för oss tycks det som om fackförbundens central-

organisation [LO] kommer att tacka nej till att delta i kongressen”.
474

 Svaret 

var en besvikelse för VOKS men föga förvånande eftersom situationen i 

Sverige enligt Nikisjin karaktäriserades av ”diskriminering och förföljelse av 

alla progressiva element […] jämsides med en antikommunistisk utveckling 

och fientlig propagandan mot Sovjetunionen”. Samtidigt fanns tendenser till 

ett ökat bejakande av den amerikanske livsstilen och den västliga kulturen.
475

 

Som en ideologisk-politisk motvikt till den här utvecklingen menade VOKS 

att SKP hade trätt fram mot ”de antisovjetiska lögnerna” och försvarat 

Sovjetunionen i en omfattning som inte tidigare varit fallet. SKP hade 

genomfört ”en upplysningskampanj om Sovjetunionen” där de svensk-

sovjetiska sällskapen också medverkat. Enligt Nikisjin var 1949 året då 

                                                             
473 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 5–6 Från ambassadör Rodionov till vice utrikesminister 

Zorin 19 juni 1950 med information om förstesekreterare Nikisjins rapport om VOKS och 

sällskapens situation i Sverige 1949 
474 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 36 Nikisjin. 
475 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 5–6. Förstesekreteraren vid sovjetiska ambassaden i Sverige 

tillika VOKS representant, S. Nikisjin. Redogörelsen rör 1949 och var skickad från 

Sovjetunionens ambassadör i Sverige, K. Rodionov till vice utrikesminister V. Zorin 19 juni 

1950. Man hade från VOKS sida försökt att få in inspelningar av sovjetiska konserter och 

rysk musik, specialskriven för Sverige, till Sveriges Radio men misslyckats. Anledningen till 

detta var enligt VOKS ”rädslan hos styrande svenska politiska kretsar för fiender till 

Sovjetunionen.” Årsrapporten hade titeln ”Situationen och villkoren för de Svensk-sovjetiska 

sällskapens arbete i Stockholm och andra städer”. Att LO ställt sig negativ till att delta på 

kongressen ansågs besvärligt då detta antogs försvåra kollektivanslutningar av fackförenings-

medlemmar. Den amerikanska verksamheten i Sverige hade ”stärkts inom alla områden”. Ett 

exempel var enligt VOKS att många förlag och bokaffärer befann sig under amerikansk 

kontroll. Dessutom var de svenska radioprogrammen fulla av amerikansk jazz. Hela den här 

situationen hade enligt VOKS en negativ inverkan på sällskapet. Se GARF 5283 op. 22, d. 

129, s. 7. 
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”SKP:s ledning, uppenbarligen, förstod betydelsen av att omvandla de 

svensk-sovjetiska sällskapen till en massorganisation”.
476

  

Evenemangen under 1949 hade en mer ”massinriktad karaktär”, vilket 

betydde att inte endast sällskapens medlemmar deltagit, utan enligt VOKS 

också ”arbetare och företrädare för olika svenska progressiva organisa-

tioner”. Sällskapens verksamhet hade genomförts med deltagande från 

VOKS representant och ”alla sällskapens viktigaste evenemang, precis som 

under 1948, koordinerades med ambassadledningen som godkände dem”.
477

 

Den eftersträvade positiva medlemsutvecklingen uteblev trots fler deltagare 

vid evenemangen men den ansågs ändå gå åt rätt håll (se tabell 1). Enligt 

VOKS borde sällskapen koncentrera sig på att värva nya medlemmar till de 

redan existerande sällskapen men också på att bilda helt nya sällskap.
478

 

VOKS hade varit i kontakt med SKP:s ledning, som gett Knut Olsson, 

ledamot i SKP:s centralkommitté, i uppdrag att arbeta med sällskapen 

Sverige-Sovjetunionen. Härigenom hade riktlinjer getts till de lokala SKP-

organisationerna om att engageras i sällskapen och att varje kommunist 

skulle rekommenderas att gå in i sällskapen för att i sin tur försöka intressera 

andra att bli medlemmar.
479

  

Till den nya förbundsledningen som skulle utses på kongressen 

önskade VOKS reservera två-tre platser till SKP-medlemmar. Samtidigt 

betonades att den nya organisationen även skulle attrahera individer utanför 

SKP, exempelvis vänstersocialdemokrater och progressiva intellektuella.
480

 

Från VOKS i Moskva var man redo att förse kongressen med material för 

                                                             
476 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 7. Kampanjen pågick mellan 16 februari och 1 maj 1950. 
477 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 8, 17–19, Nikisjin. 
478 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 34–35, Nikisjin. 
479 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 37–38 Nikisjin. Sällskapets arbete krävde mer pengar. 

Nikisjin menade att VOKS ledning i Moskva gett honom ekonomiska resurser utifrån 1948-

års utgifter, utan att beakta intensifieringen av arbetet. För 1950 landade Nikisjins 

kostnadsberäkning på 36 000 rubel i utländsk valuta. Av den här summan skulle 13 600 

svenska kronor gå till hyra av klubblokalen och bibliotekslokalen. Dessutom skulle 2 500 

svenska kronor gå till att skicka vidare material från VOKS till olika länder ”och bara 

resterande medel går direkt till genomförandet av olika evenemang för Sällskapet.” Se GARF 

5283 op. 22, d. 129, s. 37–38. Angående ordföranden i styrelsen för Stockholmssällskapet, 

Carl Albert Andersson, så ansåg Nikisjin att han fortsatte att bromsa utvecklingen mot en 

massorganisation. Andersson samtyckte exempelvis inte till att högtidlighålla 70-årsdagen för 

Stalins födelse, vilket fick Nikisjin att dra slutsatsen att ”det råder inget tvivel om att med en 

sådan ledning intar Sällskapet på det stora hela ett passivt deltagande i fredsrörelsen […] Vi 

har pratat med vännerna om möjligheten att byta ut Andersson. Likväl, anser de att Andersson 

är känd i Sverige och med hans utträde från ordförandeposten kommer socialdemokraterna 

och många intellektuella att lämna Sällskapet.” Se GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 9–10, 

Nikisjin. 
480 GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 39, Nikisjin. 
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utställningar, filmer, musik etc. Däremot fanns inget beslut om att någon 

sovjetisk delegation skulle närvara vid kongressen.
481

 Mycket av 

brevväxlingen mellan den sovjetiska ambassaden i Stockholm och VOKS i 

Moskva och mellan VOKS och Utrikesministeriet handlade om den 

förestående kongressen. ”Härmed skickar vi [den sovjetiska ambassaden] för 

Er granskning förslag på stadgar för ’Förbundet Sverige-SSSR’. Vi ber Er att 

så snabbt det är möjligt meddela Era anmärkningar på stadgeförslaget så att 

vi kan föra vidare dessa för granskning till ledningen för det svensk-

sovjetiska sällskapet” i Stockholm.
482

 I förslaget stadgades att de lokala 

svensk-sovjetiska sällskapen efter kongressen skulle samlas i ”Förbundet 

Sverige-Sovjetunionen” med målet att ”medverka till ett stärkande och 

breddande av kontakterna mellan Sverige och Sovjetunionen inom kultur-

områden och inom alla verksamhetsområden, inriktade mot ett stärkande av 

vänskapen mellan de två folken till försvar för världsfreden”.
483

  

Samtidigt med instruktionerna från VOKS i Moskva om bildandet av 

ett förbund, fördes intensiva diskussioner mellan olika företrädare för SKP 

och den sovjetiska ambassaden om sällskapens utveckling. Ett åter-

kommande tema var medlemsantalet och hur detta skulle kunna öka. Enligt 

ett förslag från Fritiof Lager, ordförande i verkställande utskottet vid SKP:s 

centralkommitté, skulle svenska arbetare erbjudas delta i resor till Sovjet-

unionen. Lager menade att om sällskapen arrangerade sådana resor skulle 

det ”stärka sällskapens auktoritet och leda till ett ökat intresse”.
484

 Förste-

sekreteraren vid ambassaden A. Komarov var inte lika positiv och vidhöll att 

delegationsresor till Sovjetunionen kunde bli aktuella först när sällskapen 

                                                             
481 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 4 Vice chefen för Skandinaviska avdelningen, G. Sjumilov 

till VOKS:s representant i Sverige, S. Nikisjin 4 januari 1950. 
482 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 23 Den tillfällige Chargé-d affaires i Sverige A. Komarov till 

VOKS ordförande Denisov 20 januari 1950. 
483 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 24–25 Förslag till ”Förbundet Sverige-SSSR”:s stadgar. För 

att få in pengar till förbundet nämndes fyra olika sätt: medlemsavgifter (5 kronor och för 

kollektivmedlemmar 2 kronor), bidrag och gåvor från privatpersoner och organisationer, 

testamente till förbundet, insamlingar från olika former av lotteri och insamlingar bland 

förbundets medlemmar. Det nämndes inget om det ekonomiska stöd som kommer direkt eller 

indirekt från sovjetiska ambassaden och VOKS, men kanske inkluderades detta inom ”bidrag 

och gåvor”. Förslagen på stadgar innehöll också hur man blev medlem, kongressens roll, etc. 

Det är också tydligt hur VOKS försökte styra vilka som skulle tillsättas till de högre posterna 

i sällskapen, se GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 35 P. Orlov till Kislova 7 februari 1950; GARF 

5283 op. 22, d. 206, s. 35 P. Orlov till Kislova 7 februari 1950. 
484 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 109–110 Samtalsanteckningar från möte mellan Komarov 

och Lager 19 april 1950. Mötesanteckningarna skickades från Orlov till Kislova 2 maj 1950, 

men inte från hela mötet, utan Orlov hade valt ut det som rörde de svensk-sovjetiska 

sällskapen och VOKS. Det är osäkert exakt vilken position Fritiof Lager hade vid tidpunkten, 

men enligt SOU 2002:93, s. 50 var han året efter SKP:s partisekreterare. 



 

118 

fått fler medlemmar. Istället upprepade han ett tidigare förslag om att 

uppmana alla SKP-medlemmar ”att gå in som medlemmar i sällskapen, och 

därefter ge alla i uppdrag att attrahera minst en icke-kommunist att gå in 

[som medlem] i sällskapen”.
485

 Förhoppningen var dock att SKP:s ökade 

inblandning i arbetet med ”bildandet av svensk-sovjetiska sällskap i Kiruna, 

Örebro, Eskilstuna och ytterligare några svenska städer” skulle ge resultat. ”I 

nämnda städer” lovade Lager ”att sörja för genomförandet av det förbere-

dande arbetet med skapandet av initiativgrupper”.
 486

 

Personfrågor var ett annat tema vid de olika mötena mellan 

representanter från SKP och den sovjetiska ambassaden. Diskussionerna 

gällde vilka personer som kunde ges ansvarsuppdrag i sällskapen. Innan 

officiellt beslut kunde tas undersökte SKP:s representant saken genom 

förfrågningar inom partiet för att sedan återkomma till ambassaden med ett 

förslag eller beslut. I och med den förestående kongressen lades särskilt 

fokus på vilka personer som innehade viktiga positioner i sällskapen. 

Stockholmssällskapets ansvarige sekreterare Eva Palmær kritiserades 

exempelvis av Komarov som undrade om det inte vore ”ändamålsenligt att 

avdela någon SKP-medlem för det här arbetet” i och med ”aktiviserandet av 

arbetet i de existerande sällskapen och bildandet av nya”.
487

 Palmær blev 

                                                             
485 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 109–110 Samtalsanteckningar från möte mellan Komarov 

och Lager 19 april 1950. 
486 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 109–110 Samtalsanteckningar från möte mellan Komarov 

och Lager 19 april 1950. Det är oklart exakt vilken roll eller benämning A. Komarov hade vid 

den här tidpunkten eftersom hans titel varierar. Angående möjligheten om att kollektivansluta 

fackföreningsmedlemmar så föreslog Komarov att det kanske vore ”ändamålsenligt att 

organisera ansökningar för att kollektivansluta medlemmar till sällskapet från de 

fackföreningar där kommunisterna hade majoritet”. Enligt Lager hade kommunisterna 

majoritet i 400–500 av Sveriges ca 4 000 fackliga avdelningar. Lager höll med Komarov och 

lovade att ta upp frågan i partiets arbetsutskott. Se GARF 5283 på. 22, d. 206, s. 109–110 

Samtal mellan Komarov och Lager 19 april 1950. Angående delegationsresor se även GARF 

5283 op. 22, d. 206, s. 130 Samtal mellan Olsson och Rodionov 3 maj 1950 där Rodionov i 

likhet med Komarov ansåg att delegationsresor först kunde bli aktuella ”då vi nått bred 

uppslutning i det svensk-sovjetiska sällskapet, i annat fall ger inte svenska delegationsresor 

till Sovjetunionen och svenska delegationers besök i Sverige nödvändigt resultat.” 
487 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 110 Samtal mellan Komarov och Lager 19 april 1950. 

Komarov påminde Lager om att han och Knut Olsson för en tid sedan föreslagit att göra 

Folke Persson till ansvarig sekreterare för sällskapen. Lager höll med om att detta var ett bra 

förslag men ville ändå först rådgöra med kollegor innan han lovade något.  

I mitten av april 1950 reste andresekreteraren vid sovjetiska ambassaden i Stockholm, 

Nikolskij, tillsammans med TASS-korrespondenten, V. Anisimov till Luleå där ett sällskap 

skulle bildas. Middag som serverades efter deras ankomst hade trots uppgifter om annat 

”organiserats av medel från den kommunistiska organisationen i Luleå.” Efter middagen 

framhöll Anisimov att det fanns en fara i att kommunisterna i Luleå inte fullt ut förstått 

sällskapets uppgift och karaktär: ”De kommer att försöka använda det [sällskapet] i syfte för 

sin propaganda. Av den här anledningen samtalade jag med Jansson [huvudredaktör för 
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dock kvar på sin post eftersom den tilltänkte nye sekreteraren Folke Persson 

inte kunde befrias från sitt uppdrag i Järnvägsarbetareförbundet. Men 

däremot beslöt SKP:s centralkommitté efter diskussion med Komarov att 

utse Knut Olsson ”till SKP centralkommittés befullmäktigade rörande de 

svensk-sovjetiska sällskapen”.
488

  

Det är oklart exakt vilken roll Olsson skulle ha i och med beslutet 

eftersom Olsson den 13 maj meddelade Komarov att ”SKP:s ledning beslutat 

att avdela centralkommittékandidaten Rubinstein för arbetet med de svensk-

sovjetiska sällskapen”.
489

 Olsson bad Komarov att informera ambassadör 

                                                                                                                                               
Norrskensflamman], Gabrielsson [ordförande i Luleås kommunistiska organisation] och 

Harnesk [okänd]. Jag visade dem att sällskapets arbetsområde avgörs av stadgarna, och att 

ledningen, som styr sällskapets arbete, bara har att utgå från dessa stadgar. Inga som helst 

angrepp på [den svenska] regeringen [...] eller enskilda statsmän eller politiker får göras från 

sällskapets talarstol. Likväl, förmodar jag att mina instruktioner inte kommer vara tillräckliga. 

I fortsättningen är det nödvändigt att kontrollera den här sidan av arbetet för sällskapets 

ledning.” Anisomiv menade att kommunisterna i nybildade sällskap borde kontrolleras. För 

att främja bildandet av nya sällskap borde man vidare bekanta sig med kommunistpartiets 

ledning i regionen, studera förhållandena och påverka valet av kandidater till ledningen för 

sällskapet. Om inte detta gjordes kunde resultaten bli som i Luleå, där ordföranden ”varken 

visste att han var rekommenderad till denna post eller att ett sådant sällskap alls var grundat”. 

Redogörelsen kommer från Anisimov som alltså inte var diplomat utan korrespondent för 

TASS. Anisimov tillhörde samtidigt GRU och den marina underrättelsetjänsten, se Petrov, V. 

och E. (1956) s. 204 och Agrell, W. (2003), s. 194. Det är osäkert vilken åsikt 

andresekreteraren Nikolskij hade, men det tycks som han delade Anisimovs synpunkter och 

kanske till och med varit medförfattare till rapporten. Några veckor senare kommenterade 

Kislova Anisimovs rapport. Hon menade att VOKS inte alls delade Anisimovs uppfattning, 

utan att man var mycket nöjd med att nya sällskap, likt det i Luleå, bildades. Utvecklingen 

som nu kunde skönjas i Sverige var enligt Kislova något nytt och positivt som indikerade att 

sällskapen börjat utvecklas till en massorganisation. Däremot var Kislova mycket missnöjd 

med Anisimov och Nikolskij. Ett exempel på misstag var Nikolskijs åsikt att sällskapet måste 

växa genom att få in fler kommunister. Kislova betonade att de svensk-sovjetiska sällskapens 

uppgift var att dra till sig arbetare och bredda sin inflytelsesfär. Enligt Kislova var VOKS 

ledning också missnöjd med den ton som Nikolskij och i synnerhet Anisimov använde mot 

”våra svenska vänner och sällskapets aktivister”. Vidare menade Kislova att det var ”absolut 

förbjudet att föra förhandlingar i kategorisk form, pådyvla sin åsikt, bryskt kritisera 

sällskapets aktivisters verksamhet osv. Vid händelse av att behöva rekommendera sällskapet 

det ena eller andra, måste detta göras taktiskt med hänvisning till andra sällskaps 

erfarenheter.” Se GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 145–146, 153, 165; GARF 5283 op. 22, d. 

206, s. 165 Kislova till Orlov 2 juni 1950. Nikolskij försökte senare rättfärdiga sina 

kommentarer och vad han menade: ”I samtal med Jansson sa jag till honom att sällskapet 

måste växa med hänseende på att få in kommunister som medlemmar i sällskapet, som, i sin 

tur måste dra in sina arbetskamrater i sällskapet (däribland de som inte tillhör SKP), och 

dessutom med hänseende på att få in andra lager av befolkningen i sällskapet som önskar 

delta i sällskapet Sverige-SSSR:s verksamhet.” GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 153 Nikolskij. 
488 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 130 Samtal mellan Olsson och Rodionov 3 maj 1950. Knut 

Olsson var medlem av SKP:s politbyrå och partiets arbetsutskott för sällskapet. 
489 Med största sannolikhet var det juristen Harald Rubinstein som skulle avdelas. Det är 

tveksamt om Komarovs beskrivning som ”centralkommittékandidat” stämmer. År 1952 var 



 

120 

Rodionov och därefter återkomma med besked om att ambassadören 

godkänt Rubinstein.
490

 Efter att Rodionov gjort det uppstod dock problem. 

Avsikten med att ha en heltidsanställd sekreterare var att denne skulle arbeta 

aktivt med de lokala sällskapens styrelser, besöka sällskapen och hjälpa till 

vid olika evenemang samt att ytterligare utveckla sällskapens verksamhet. 

Det visade sig dock att Rubinstein oftast befann sig vid ”partiets CK och på 

telefon ger anvisningar till kommunister för genomförandet av olika 

evenemang vid organiserandet av sällskapen”. Från Stockholmssällskapets 

sida befarades att Rubinsteins lokalisering och sammankopplande av arbets-

uppgifter mellan partiet och sällskapet ”kunde användas av fientliga element 

som menar att kommunistpartiets CK styr de svensk-sovjetiska säll-

skapen”.
491

 Ambassadör Rodionov ansåg det nödvändigt att snarast diskutera 

saken med Knut Olsson i SKP:s arbetsutskott och be honom att välja en 

annan person. Rodionov tillade ”att vi ännu inte betalat Rubinstein”.
492

 Den 

avslutande meningen indikerar att det var den sovjetiska ambassaden som 

skulle avlöna den heltidsanställde sekreteraren i det framtida Förbundet 

Sverige-Sovjetunionen.  

SKP:s inblandning i bildandet av Förbundet Sverige-Sovjetunionen 

var betydande. Exempelvis diskuterades, koordinerades och godkändes 

planerna av SKP:s arbetsutskott. Vid ett möte mellan Komarov och Olsson 

framkom ”att SKP:s ledning tillmäter grundandet av det svensk-sovjetiska 

förbundet stor betydelse, då man har för avsikt att genom förbundet bredda 

och stärka partiets inflytande bland den partilösa massan”.
493

 Man hoppades 

från SKP:s sida att en grupp sovjetiska artister och idrottare skulle komma 

till kongressen, då det antogs ha en gynnsam effekt på grundandet av nya 

sällskap liksom för redan existerande. Ett sådant besök ansågs också vara till 

                                                                                                                                               
Rubinstein i vilket fall som helst medlem av SKP:s partistyrelse och ingick i styrelsen för den 

svensk-kinesiska föreningen, se SOU:2002:93 s. 64.  
490 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 192 Samtalsanteckningar från den 13 maj 1950 mellan Knut 

Olsson och A. Komarov. Införda i Komarovs dagbok den 26 maj 1950. Rubinstein bjöds in 

till samtal den 7 juni 1950 med anledning av aktiverandet av arbetet i de existerande 

sällskapen och bildandet av nya. Komarov som var motparten i samtalet refererar mycket kort 

att ”Rubinstein bad om att inte offentliggöra att han arbetar med de svensk-sovjetiska 

sällskapen, eftersom detta kanske skulle kunna användas av socialdemokraterna och de 

borgerliga partierna i valkampanjen och få negativa följder. Se GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 

206 Samtalsanteckningar från den 7 juni 1950 mellan Rubenstein och Komarov. 
491 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 208–209 Samtalsanteckningar från den 8 juni 1950 mellan 

Palmær, Stork, Kruse och Nikisjin. Införda i Nikisjins dagbok den 10 juni 1950. 
492 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 204 Ambassadör Rodionov till vice utrikesminister Zorin 10 

juni1950. 
493 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 192 Samtalsanteckningar från möte mellan Knut Olsson och 

A. Komarov den 13 maj 1950. 
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stor hjälp för SKP i den kommande valkampanjen.
494

 Från Moskva var man 

så nöjd med utvecklingen av sällskapens arbete att VOKS nu var villigt att 

öka sitt stöd genom att bland annat skicka mer propagandamaterial till 

förbundet och att ta upp frågan om möjligheten att skicka en sovjetisk 

kulturdelegation till den förestående konstituerande kongressen hösten 

1950.
495

   

I kongressförberedelserna gick VOKS och den sovjetiska ambassaden 

– via medlemmar av SKP och samtal med ledande personer i Stockholms-

sällskapet – in i detalj i sällskapens verksamhet. Exempelvis bad Rodionov 

Olsson att upprätta en plan på evenemang för att bredda sällskapens 

verksamhet och då speciellt ange i vilka städer det skulle vara möjligt att 

bilda nya sällskap.
496

 SKP:s arbetsutskott utarbetade en sådan plan som 

skickades till Skandinaviska avdelningen i VOKS för godkännande och 

sedan vidare till Kislova och VOKS styrelse. VOKS tillmötesgick även 

önskemålen från SKP:s arbetsutskott genom att i augusti 1950 skicka en 

delegation med sovjetiska artister till Sverige. ”De sovjetiska artisterna 

hjälper SKP i genomförandet av valkampanjen, och dessutom dras de breda 

massornas uppmärksamhet till det svensk-sovjetiska sällskapet och höjer 

avsevärt dess auktoritet.”
497

 VOKS hade nu helt ändrat inställning till 

delegationsresor och planerade för ytterligare en delegationsresa i november 

och avsåg dessutom att bjuda in en delegation med aktivister från det 

svensk-sovjetiska sällskapet till Sovjetunionen i december 1950.
498

   

 

                                                             
494 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 192 Samtalsanteckningar från den 13 maj 1950 mellan Knut 

Olsson och A. Komarov. Se GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 206 Samtalsanteckningar från den 

7 juni 1950 mellan Rubenstein och Komarov. Införda i Komarovs dagbok 10 juni 1950. 
495 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 200 VOKS ordförande Denisov till vice utrikesminister V. 

Zorin 7 juli 1950. Förslaget om att sända en kulturdelegation till Sverige i samband med 

kongressen skulle dock först grundas hos de svenska vännerna och därefter bekräftas av 

ambassadör Rodionov. Att sända en liknande delegation i samband med valkampanjen var 

tvunget att först granskas av Kommittén för kultur vid Sovjetunionens Ministerråd. 
496 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 130 Samtal mellan Olsson och Rodionov 3 maj 1950. Brev 

från Orlov till Kislova. 
497 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 197 Ställförträdande chef för Skandinaviska avdelningen vid 

VOKS, G. Sjumilov till Kislova 10 juli 1950. 
498 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 197 Ställförträdande chef för Skandinaviska avdelningen vid 

VOKS, G. Sjumilov till Kislova 10 juli 1950. Se också GARF 5283 op. 22, d. 207, där 

diskussioner förs om de olika delegationsresorna under hösten 1950. Tilläggas ska också att 

VOKS vice ordförande Jakovlev i ett brev till Molotov angående den planerade kongressen 

menade att de lokala sällskapen var självständiga organisationer utan någon utbredd kontakt 

med Stockholmssällskapet, se GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 84 Jakovlev till Molotov 5 

oktober 1950.  
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Splittring i styrelsen 

Under sensommaren och hösten 1950 intensifierades arbetet med förbunds-

bildandet och med att få igång arbetet i sällskapen. Istället för den avskrivne 

Rubenstein avdelade SKP i början av augusti 1950 Aksel Söderberg för att 

arbeta med kongressförberedelserna. Troligen betalades hans månadslön på 

900 kronor av VOKS och den sovjetiska ambassaden.
499

 I Söderbergs upp-

gifter ingick också att arbeta för ett allmänt stärkande av sällskapen. Han 

utarbetade av detta skäl olika planer som presenterades för den sovjetiska 

ambassaden som godkände dem. En knapp vecka efter sitt officiella tillträde 

besökte Söderberg tillsammans med Komarov och Nikolskij flera städer i 

Mellansverige där de tillsammans ”med ledningsföreträdare från regionala 

och lokala SKP-organisationer” diskuterade sällskapens verksamhet. Målet 

var att intensifiera arbetet i sällskapet i Norrköping och grunda nya sällskap i 

Eskilstuna, Karlstad, Hagfors, Arvika, Torsby, Filipstad, Västerås, Hallsta-

hammar och Köping. Utifrån diskussionerna beslutades att avdela personer 

från de lokala partiorganisationernas ledningar för att organisera och bygga 

upp arbetet med sällskapen. Den fortsatta utvecklingen skulle kontrolleras av 

SKP, i första hand av Knut Olsson och Aksel Söderberg.
500

 Den senare var 

också närvarande vid Stockholmssällskapets styrelsemöte den 23 augusti 

1950 där det bestämdes att kongressen skulle äga rum 4–5 november samma 

år i Stockholm. Vid mötet beslutades om dagordningen för kongressen vilket 

bland annat inkluderade förslaget till stadgar för det nya förbundet.
501

  

Under de månader som återstod till kongressen var ekonomin en 

brännande fråga. VOKS i Moskva hade för verksamheten i Sverige 

                                                             
499 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 55 Från ambassadör Rodionov till vice utrikesminister 

Bogomolov 26 augusti 1950 och GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 204. Ambassadör Rodionov 

till vice utrikesminister Zorin 10 juni 1950 
500 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 55–57 Från ambassadör Rodionov till vice utrikesminister 

Bogomolov 26 augusti 1950. I slutet av augusti 1950 besökte Söderberg även Sundsvall och 

Kramfors vilka beskrevs som centra i stora industriregioner med en betydande del arbetare. I 

samtal med ”ledarna för kommunistiska partiorganisationer i Medelpad och Ångermanland” 

beslöts att bilda ”initiativkommittéer […] för bildandet av svensk-sovjetiska sällskap”, se 

GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 175 Från ambassadör Rodionov till vice utrikesminister 

Bogomolov 6 september 1950. 
501 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 55–61 Från ambassadör Rodionov till vice utrikesminister 

Bogomolov 26 augusti 1950. Ordförande Andersson gick vid mötet emot att man skulle 

vända sig till olika fackförbund med inbjudan. Andersson ansåg att kongressen rörde hela 

landet, varför man bara skulle vända sig med en förfrågan till LO. Alla inblandade parter hade 

kännedomen om LO:s troliga negativa svar på en inbjudan. Dessutom ville Andersson att 

något offentliggörande av den kommande kongressen inte skulle göras före valet den 17 

september. De övriga mötesdeltagarna – Nikolskij, Georg Branting, Eva Palmær, Sven Stork, 

Kjell Kruse och Aksel Söderberg – höll inte med Andersson och försökte få honom att ändra 

sig. Förslaget till stadgar skulle utarbetas av Palmær och Stork. 
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budgeterat 32 500 kronor. Summan skulle förutom att täcka kongress-

kostnaderna också räcka till VOKS-representantens lön och arbetet med att 

bilda nya sällskap samt till den vardagliga verksamheten i form av 

utställningar och information om Sovjetunionen. Det tycks dock som att 

medlen inte räckte varför Rodionov i början av september bad vice 

utrikesminister Bogomolov att sörja för att VOKS snarast skulle ”överföra 

till oss […] 31 152” kronor för tredje och fjärde kvartalet.
502

  

I samband med kongressen uppstod en del oförutsedda utgifter. 

Utgifterna skulle täckas av VOKS och den sovjetiska ambassaden. 

Problemet var hur detta skulle döljas för allmänheten och ordförande 

Andersson. Enligt Rodionovs beräkningar skulle genomförandet av 

kongressen kosta ”omkring sju-åtta tusen kronor”.
503

 För att inte offentligt 

visa att pengarna kom från den sovjetiska ambassaden diskuterade 

Söderberg med Fritiof Lager, Knut Olsson, Eva Palmær och Sven Stork om 

hur ”vi ska agera ur konspiratorisk synvinkel”.
504

 De olika sällskapen i 

landet skulle informeras om att det var Stockholmssällskapet som betalade 

delegaternas resor. Utbetalningen skulle skötas av ”exempelvis Ann-Marie 

Stork” som skulle agera kassör. Söderberg presenterade tre olika alternativ 

för hur ”konspirationen” praktiskt skulle hanteras, men oavsett så skulle det 

för allmänheten verka som att pengarna kom från Stockholmssällskapet. Ett 

alternativ var att ”hitta en eller fler personer (som måste vara välkända), som 

fiktivt ’skickar’ 7 000 kronor för att täcka kostnaderna i samband med 

kongressen”. Ett annat var att ”välja omkring 20 personer [… och] informera 

dem om förslaget att föra in en viss summa för att täcka kongress-

kostnaderna”. Om de som skickade pengar inte ville skylta med sitt namn, 

skulle fiktiva initialunderskrifter användas i en uppförd lista över inkomna 

bidrag.
505

 Förslaget föll dock på att detta skulle vara svårt att genomföra utan 

ordförande Anderssons vetskap. Det alternativ som med största sannolikhet 

valdes var att resekostnaderna officiellt skulle återbetalas av Stockholms-

sällskapet till delegaterna och ”troligen kommer ingen att fråga varifrån 

                                                             
502 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 175–181 Rodionov till vice utrikesminister Bogomolov 6 

september 1950. Beräkningarna är oklara och troligen fattas det uppgifter eftersom den 

sammanlagda summan inte stämmer överens med delutbetalningarna. Det kan också vara så 

att Rodionov ville ha ytterligare 31 152 kronor utöver de 32 500 kronor som VOKS i Moskva 

budgeterat för verksamheten i Sverige. 
503 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 196–197 Rodionov till Denisov 19 oktober 1950. 
504 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 202. 
505 Intrycket som ges är att det spelade mindre roll om bidragen täckte kongresskostnaderna, 

utan det viktiga var listan med (fiktiva) namn och summan, se GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 

202. 
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pengarna kom, eftersom lokalsällskapen redan får betalningshjälp för film-

visning etc”. Pengarna kom alltså direkt från VOKS och den sovjetiska 

ambassaden. På detta sätt skulle både delegaterna och ordförande Andersson 

hållas okunniga om varifrån pengarna kom. Söderberg, Palmær och Stork 

trodde inte att Andersson skulle intressera sig för varifrån pengarna kom, 

men om han skulle ”börja fråga, så svarar vi bara att vi sålt delar av en 

folkkonstutställning [… och] att vi fick förskott, men att köparen ännu inte 

fått sina varor”. Skulle Andersson informeras befarade man att ”han av ren 

prestige i den här saken skulle föra in någon ändring”.
506

  

Misstänksamheten från Palmær, Stork, Söderberg, Olsson och VOKS 

gentemot ordförande Andersson var före kongressen stor. Av allt att döma 

hängde detta samman med Anderssons uttalade önskan om att inte bli vald 

som ordförande i det nya förbundet. Andersson hade bland annat tackat nej 

till inbjudningar till Sovjetunionen vilket enligt egen utsago berodde på 

tidsbrist på grund av de förestående kommunalvalen.
507

 Från VOKS och den 

sovjetiska ambassaden sågs Anderssons argument som en ”bekväm och artig 

undanflykt”. Den verkliga orsaken antogs istället vara den i Sverige rådande 

politiska fientligheten mot Sovjetunionen. Atmosfären hade enligt Rodionov 

i sin tur skapats av ledande svenska socialdemokrater och borgerliga 

politiker inför de förestående kommunalvalen. Trots missnöjet med 

Anderssons beslut fanns en viss förståelse för hans försiktighet då vissa 

personer enligt Rodionov blivit tvingade att lämna det socialdemokratiska 

partiet efter att ha deltagit i sällskapens verksamhet.
508

 Andersson som kunde 

tänka sig att sitta kvar som ordförande i sällskapet i Stockholm hade själv 

fört fram Georg Branting som kandidat till ordförandeposten i det nya 

förbundet, liksom Gunnar Hirdman. Däremot hade han kategoriskt avrått 

från att utse Nils Silfverskiöld då Andersson ansåg att han var en ”dålig 

taktiker”.
509

  

 

                                                             
506 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 175–181 Rodionov till vice utrikesminister Bogomolov 6 

september 1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 196–197 Rodionov till Denisov; GARF 5283 

op. 22, d. 207, s. 202–205 Ekonomisk plan för kongressen utarbetad av Söderberg och 

Nikolskij; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 143 Denisov till Rodionov 16 november 1950. 
507 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 35–38 Nikolskij 9 september 1950. 
508 GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 39–41 Rodionov till Denisov 9 september 1950. 
509 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 127 Orlov till Denisov 5 november 1950, s. 144 Underskrift 

otydlig men troligen Alivanov till Kislova den 14 november. De här nämnda datumen är i 

dessa fall när de breven inkommit till VOKS i Moskva. Se även GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 

168 samtalsanteckningar mellan Nikolskij och Palmær den 18 september 1950. 
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Förbundet Sverige-Sovjetunionen organiseras 

Vid kongressen i november 1950 bildades Förbundet Sverige-Sovjetunionen 

av ”19 omaka, självständiga sällskap”.
510

 De flesta delegater var enligt 

VOKS kommunister. Övriga närvarande var socialdemokrater och partilösa. 

Detta hade haft betydelse för den mest brännande frågan på kongressen, 

nämligen den om kollektivanslutning av medlemmar från fackföreningarna. 

Här hade kommunisterna varit positiva medan socialdemokraterna 

argumenterat emot. Socialdemokraterna höll dock enligt VOKS tyst om den 

verkliga anledningen som var en rädsla för ett närmande mellan fack-

föreningarna och sällskapen. Kompromisslösningen blev att varje enskilt 

sällskap skulle bestämma huruvida kollektivanslutning skulle vara möjlig. 

Delegaterna med anknytning till SKP stödde kompromissen av rädsla för att 

skrämma iväg socialdemokratiska medlemmar. Många kommunister gick 

också emot kollektivanslutningar eftersom sådana skulle kunna användas av 

socialdemokratiska medlemmar för att påverka sällskapen i en för deras del 

gynnsam riktning. Det andra beslutet av dignitet på kongressen var att en 

förbundsstyrelse valdes med socialdemokraten Georg Branting som 

ordförande.
511

   

Grundandet av förbundet sågs av VOKS som mycket positivt. 

Kongressförberedelserna hade inneburit en aktivering av arbetet i de lokala 

sällskapen. En viktig insats hade gjorts av den sovjetiska ambassaden och 

framförallt ambassadör Rodionov som hjälpt de olika sällskapen. Rodionov 

ansågs också ha hjälpt VOKS representant Nikolskij mer än tidigare vilket 

sammantaget gett ett bra resultat. Positivt var också att de 80 evenemang 

som arrangerats av sällskapen under 1950 samlat över 43 000 besökare. 

Verksamheten hade främst varit riktad till ”den breda massan av arbetare”, 

vilket dock inte uteslöt att sällskapen skulle ”sträva efter att grunda och 

stödja kontakt med företrädare från mer välbärgade klasser, oberoende av 

deras politiska och religiösa åsikter, även om detta inte är sällskapens 

huvudsyfte”.
512

 Samtidigt ansåg VOKS att det var ett problem att så få 

företrädare från politiska partier vid sidan av SKP och SAP ville ha ledande 

                                                             
510 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 53–54 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov och rådgivare vid skandinaviska avdelningen V. Kopina, 8 maj 1952 ”Årsrapport 

för VOKS arbete med Förbundet Sverige-Sovjetunionen 1951”. 
511 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 11–16 Nikolskij till Denisov 18 november 1950. 
512 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 40 Årsrapport för VOKS i Sverige 1950 Nikolskij 19 januari 

1950. Angående att lokala SKP-medlemmar hade en annan uppfattning om sällskapens syfte, 

se GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 145–146 V. Anisimov; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 165 

och 153; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 165 Kislova till Orlov 2 juni 1950; GARF 5283 op. 

22, d. 206, s. 153 Niolskij. 
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positioner i sällskapen. Det var enligt VOKS ”taktiskt oriktigt” med styrelser 

bara bestående av ”kommunister eller personer, som sympatiserar med 

dem”. Därför skulle arbetet inriktas på att försöka få in partilösa eller 

medlemmar från andra partier i sällskapens styrelser. Genom ett sådant 

agerande hoppades man att det ”förklarande arbetet”, det vill säga 

information om Sovjetunionen, skulle nå en större del av den svenska 

befolkningen. I den här processen var det viktigt att påtala och upprepa 

målet med sällskapen för kommunisterna, som enligt VOKS inte alltid 

förstod sällskapens syfte som det formulerades från Moskva. Det vill säga att 

faktiskt arbeta för ”att hitta vägar för att grunda samarbete mellan människor 

med olika politiska åsikter och religiösa övertygelser”. Inom VOKS fanns 

dock en medvetenhet om att det här arbetet ”krävde ett långt tidsperspektiv 

och betydande medel” och att man nu bara var i inledningsfasen.
513

  

Förbundsbildandet pågick under en period som enligt VOKS politiskt 

var mycket besvärlig. De socialdemokratiska och borgerliga tidningarna i 

Sverige var medskyldiga till att skapa en ”krigspsykos” genom sina åter-

kommande ”utfall mot Sveriges kommunistiska parti och mot anhängare av 

fredsrörelsen” vilket lett till ”en situation som skrämmer landets breda 

massor i den inbillade faran från Sovjetunionens sida”. Det här hade inverkat 

negativt på sällskapens arbete. Enligt VOKS fanns det även ett antal 

inflytelserika personer i sällskapens styrelser som inte ville att sällskapen 

skulle växa och bli stabila och politiskt inflytelserika organisationer. Dessa 

tycktes även vilja gå försiktigt fram när det gällde sällskapens bemötande av 

antikommunistisk propaganda. Anledningen var enligt VOKS deras oro för 

att bli ”kallade kommunister eller ’sovjetiska agenter’ eftersom detta ofta 

leder till hot om uppsägning från sina arbeten”. VOKS ansåg att dessa 

personer visserligen skadade arbetet i sällskapen, men att man skulle gå 

mycket försiktigt fram vid ”avsättandet” (otstranenie) av dessa.
514

   

Trots problemen hade de 19 sällskap som 1950 bildade förbundet ett 

år senare blivit 32 med totalt cirka 6 000 medlemmar.
515

 Nya sällskap hade 

bildats i Trollhättan, Karlstad, Huskvarna, Halmstad, Örebro, Kristinehamn, 

Hallstahammar, Gällivare, Porjus, Jönköping, Sandviken, Kramfors och 

                                                             
513 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 33–42 Årsrapport för VOKS i Sverige 1950 Nikolskij 19 

januari 1950. Se också GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 145–146 V. Anisimov; GARF 5283 op. 

22, d. 206, s. 165 och 153; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 165 Kislova till Orlov 2 juni 1950; 

GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 153 Niolskij. 
514 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 33–47 Årsrapport för VOKS i Sverige 1950 Nikolskij 19 

januari 1950. 
515 I årrapporten för 1951 nämns av Kopina och Sjumilov 8 000 medlemmar, vilket var 

felaktigt, se tabell 1. 
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Katrineholm. Bildandet av nya sällskap hade dock inte lett till en tillfreds-

ställande medlemsökning. Möten som högtidlighöll sovjetiska högtider hade 

emellertid samlat relativt många människor, långt fler än bara medlemmar, 

vilket var positivt. Dessutom ansågs de lokala sällskapen nu ha en bättre 

organiserad verksamhet än vad som tidigare varit fallet vilket främst 

förklarades med att förbundets styrelse upprättat bättre kontakter med 

sällskapens ledningar ute i landet. Mest aktiva var sällskapen i Borås, 

Göteborg, Norrköping, Kristinehamn, Malmberget, Kiruna, Porjus, Karlstad, 

Hallstahammar och Gävle. VOKS var också tillfreds med att verksamheten 

kommit igång på små orter där sällskapen ofta leddes av kommunister utan 

erfarenhet av sådant arbete och som inte hade andra partiuppdrag.
516

 

Framgångarna till trots var Rodionov inte nöjd med utvecklingen. Ett 

bekymmer var sällskapens svaga ekonomi. Våren 1951 beskrev Rodionov 

situationen som mycket allvarlig och enligt honom riskerade den att förta 

effekten av VOKS arbete i Sverige. Varken förbundet eller de enskilda 

sällskapen hade de ekonomiska resurserna som krävdes för att starta 

ytterligare nya sällskap och utveckla existerande i den riktning som beslutats 

vid förbundsbildandet. Sällskapen hade fått ett visst ekonomiskt stöd från 

SKP, men ambassadens och VOKS budget räckte inte för 1951. Rodionov 

äskade i april ytterligare 50 000 kronor för resterande delen av året.
517

 

VOKS i Moskva svarade nej, men Kislova var ändå öppen för att diskutera 

frågan och önskade en detaljerad beskrivning av vilka evenemang som 

krävde ytterligare ekonomiskt stöd.
518

  

Förbundet Sverige-Sovjetunionen blev i början av 1950-talet allt 

viktigare för VOKS. Enligt VOKS hade klasskampen skärpts i de 

skandinaviska länderna och ländernas in- och utrikespolitik hade inte 

utvecklats på ett för Sovjetunionen önskvärt sätt. Samtidigt tolkades de 

initiativ som tagits, exempelvis bildandet av Förbundet Sverige-Sovjet-

unionen, som ett uttryck för en ökad sympati hos den svenska befolkningen 

gentemot Sovjetunionen. Enligt VOKS var alltså den politiska eliten negativt 

inställd till Sovjetunionen medan den svenska befolkningen hade en mer 

positiv inställning. I den här situationen var det sällskapens uppgift att 

behålla redan positivt inställda medlemmar och attrahera nya grupper. 

Sällskapen skulle genom att uppmärksamma den sovjetiska kulturen försöka 

                                                             
516 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 53–54 Chefen för skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov och rådgivare vid Skandinaviska avdelningen V. Kopina, 8 maj 1952 ”Årsrapport 

för VOKS arbete med Förbundet Sverige-Sovjetunionen 1951”. 
517 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 160–164 Rodionov till Denisov 4 april 1951. 
518 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 165 Kislova till Rodionov 26 april 1951. 
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locka till sig ungdomar och fackföreningsmedlemmar, och understödja 

sällskapens utveckling till massorganisationer.
519

 Genomförandet skulle ske i 

en politisk miljö som enligt VOKS antagligen skulle fortsätta präglas av en 

press med ”kampanjer med antisovjetisk propaganda” där Sovjetunionen 

utpekades som ett militärt hot.
520

 Trots negativa inslag så fanns det enligt 

chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS Sjumilov också positiva 

tendenser vilka utgjordes av det motstånd som mötte ”krigshysterin”. 

Sjumilov menade att ”fredens anhängare” var den organisatoriska basen i 

”Förbundet Sverige-Sovjetunionen som fortsatte sin verksamhet med att 

bekanta den svenska befolkningen med Sovjetunionens framgångar inom 

ekonomi, politik och kultur”.
521

  

För att ytterligare utveckla verksamheten skulle VOKS och den 

Skandinaviska avdelningens samarbete med andra sovjetiska organisationer 

intensifieras. Här avsågs exempelvis ”Sovexportfilm”, VTsSPS (centrala 

fackföreningsrådet), ”Sovinformbyrå” och ”Antifascistiska kommittéer för 

kvinnor och ungdomar”.
522

 Dessa organisationer skulle kontaktas i samband 

med en sovjetisk kulturvecka som Förbundet Sverige-Sovjetunionen ämnade 

organisera. Under kulturveckan skulle en sovjetisk delegation skickas till 

Sverige och en delegation från Förbundet Sverige-Sovjetunionen på 10–12 

personer skulle bjudas in till Sovjetunionen i samband med första-

majfirandet.
523

 Den första kulturveckan som senare kom att benämnas 

”Vänskapsvecka med Sovjetunionen” var en av de viktigaste händelserna för 

Förbundet 1951 och anordnades i slutet av september. Omkring 120 

evenemang organiserades  i 30 svenska städer, där svensk-sovjetiska 

sällskap fanns eller där initiativkommittéer till sådana startats upp. 

                                                             
519 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 1 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov. 
520 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 51 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov och rådgivare vid Skandinaviska avdelningen V. Kopina, 8 maj 1952 ”Årsrapport 

för VOKS arbete med Förbundet Sverige-Sovjetunionen 1951”. 
521 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 51 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov och rådgivare vid Skandinaviska avdelningen V. Kopina, 8 maj 1952 ”Årsrapport 

för VOKS arbete med Förbundet Sverige-Sovjetunionen 1951”. 
522 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 1 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. 

Sjumilov ”Arbetsplan för den Skandinaviska avdelningen 1951” Störst fokus från den 

skandinaviska avdelningen vid VOKS riktades mot Finland där det finsk-sovjetiska sällskapet 

hade 170 000 medlemmar och av Sjumilov beskrevs som en ”kamppolitisk organisation.”. 
523 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 1, 2, 4, 6, 7, 13 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid 

VOKS G. Sjumilov ”Arbetsplan för den skandinaviska avdelningen 1951” I planen ingick 

också att förse tidningen Nyheter från Sovjetunionen med material från den Skandinaviska 

avdelningen. Materialet skulle belysa vardagslivet för sovjetiska människor och skickas till 

den progressiva delen av den svenska pressen. 
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Evenemangen 1951 samlade totalt över 30 000 besökare. Från VOKS sida 

såg man vänskapsveckan som en politisk kampanj som syftade till att sprida 

kunskap och information om Sovjetunionen. Dessutom stärkte vänskaps-

veckan Förbundet Sverige-Sovjetunionen.
524

  

De inblandade parterna var nöjda med resultatet av vänskapsveckan 

1951 och det kom att bli ett årligt återkommande arrangemang. Vissa år 

utvidgades den tidsmässigt till att gälla en hel månad. Inför vänskaps-

månaden i april 1952 skulle den Skandinaviska avdelningen vid VOKS 

utarbeta ett förslag om inbjudan av en delegation från Förbundet Sverige-

Sovjetunionen till Sovjetunionen. Delegationen beräknades bestå av 16–20 

personer och besöket skulle pågå i tre veckor. Från VOKS sida skulle man 

också utarbeta ett förslag om en delegation med 5–6 sovjetiska kultur-

arbetare som kunde närvara under vänskapsmånaden. Kulturkommittén vid 

ministerrådet skulle också tillfrågas om att skicka en orkester för fram-

trädanden under vänskapsmånaden.
525

  

Utvecklingen gick alltså i rätt riktning men fortfarande fanns det 

problem. Ett av dessa var att VOKS och ambassaden uppenbarligen inte var 

nöjda med beslutet från den konstituerande förbundskongressen 1950 om att 

varje sällskap bestämde om kollektivanslutning av andra organisationer, 

exempelvis fackföreningar. Frågan diskuterades under 1952 av företrädare 

för den sovjetiska ambassaden och SKP.
526

 Samtidigt som den övergripande 

utvecklingen för sällskapen och förbundet åren 1951–1952 ansågs positiv 

blev förhållandet mellan Sovjetunionen och Sverige enligt VOKS allt 

frostigare. Spionaffären med den svenske journalisten Enbom inverkade 

negativt på ländernas relation,
527

 vilket också påverkade förbundets 

verksamhet genom att man bland annat fick svårt att hyra lokaler för att visa 

sovjetiska filmer och utställningar. Dessutom hade det hänt att svenskar som 

besökt Sovjetunionen senare blivit nekade visum till USA vilket blivit en 

                                                             
524 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 55–57 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov och rådgivare vid Skandinaviska avdelningen V. Kopina, 8 maj 1952 ”Årsrapport 

för VOKS arbete med Förbundet Sverige-Sovjetunionen 1951”. 
525 GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 3 ”Arbetsplan för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS 

för 1952” G. Sjumilov; GARF 5283 op. 22, 617, s. 1 Chefen för Skandinaviska avdelningen 

vid VOKS ”Förklarande anteckning till arbetsplanen för den Skandinaviska avdelningen vid 

VOKS 1952”. 
526 Se GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 211 samtalsanteckningar från möte mellan Knut Tell och 

Nikoslkij 15 juni 1951; GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 213 Samtalsanteckningar från möte 

mellan Fritiof Lager och Nikoslkij 12 juni 1951; GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 235 

Samtalsanteckningar mellan Aksel Söderblom och Nikolskij 2 juli 1951. 
527 GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 27 ”Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1952” G. 

Sjumilov. 
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stötesten i förbundets verksamhet. Med undantag för Georg Branting (som 

pga sjukdom bett om att inte bli omvald) ansågs alla socialdemokratiska 

ledare i förbundet under vänskapsmånaden med Sovjetunionen ha intagit ”en 

feg hållning, då de vek undan från offentliga framträdanden på Förbundets 

medlemsmöten”. Gunnar Hirdman hade exempelvis tackat nej till att 

framträda med hänvisning till att han ville vänta ut det spända läget som 

”uppkommit som ett resultat av reaktionära anfall på Förbundet Sverige-

Sovjetunionen”. Kritik riktades också mot ordföranden i Sällskapet i 

Göteborg, Harry Karlsson, som agerat mycket försiktigt. VOKS drog 

slutsatsen att ”Sällskapets ledning strävar på det hela taget efter att begränsa 

verksamheten till frågor av rent kulturell karaktär”.
528

 

Förbundet Sverige-Sovjetunionen var 1952 i en situation där man 

upplevde att det ”reaktionära trycket stärkts” samtidigt som intresset för 

Sovjetunionens kultur och samhälle ökat. Förbundet hade enligt Sjumilov 

utnyttjat situationen och intensifierat det utåtriktade arbetet med att 

informera den svenska befolkningen om Sovjetunionens framgångar inom 

ekonomi, politik och kultur. Enligt uppgifter från förbundets andra kongress 

i november 1952 var det sammanlagda medlemstalet nu 5 000. Det här var 

alltså 1 000 färre än 1951 vilket förklarades med att beräkningen under 

senare tid blivit mer exakt och att tidigare medlemsantal överdrivits.
529

 

Vänskapsmånaden och förbundets andra kongress 1952 gick båda under 

parollen ”För stärkande av vänskap och breddande av kulturella kontakter 

med Sovjetunionen!”
530

 På kongressen som hölls i november 1952 hade Nils 

Silfverskiöld valts till ordförande.
531

 Enligt VOKS årsrapport 1952 hade 

ordförandevalet förbättrat förbundets utveckling. Andra positiva 

förändringar var förbundets arbete med att etablera samarbete med 

motsvarande förbund i framförallt Norge och Finland, men även med det 

som fanns i Rumänien. Kontakter med förbundet i Finland uppmuntrades av 

VOKS, då man hoppades att ett utökat samarbete skulle utveckla det svenska 

                                                             
528 GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 28 ”Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1952” G. 

Sjumilov och V. Kopina. 
529 GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 29–30 ”Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1952” G. 

Sjumilov och V. Kopina. Under 1952 bildades två nya sällskap i Skellefteå och 

Charlottenberg. Sammantaget fanns förbundet i och med detta den första januari 1953 i 30 

städer och samhällen i Sverige. Vart och ett av dessa sällskap hade sin valda styrelse som 

leddes av en ordförande, som i sin tur skulle representera sällskapet på förbundets kongress 

vartannat år.  
530 GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 31 ”Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1952” G. 

Sjumilov och V. Kopina. 
531 GARF 5283 op. 22, d. 397, s. 56 Rodionov till VOKS ordförande Denisov 9 april 1953. 
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förbundet i samma riktning som det finska, där man lyckats skapa en mass-

organisation.
532

  

 

Delegationsresor och vänskapsveckor 

Förberedelserna inför den förbundsbildande kongressen ledde enligt VOKS 

till att det organisationsmässiga arbetet i sällskapen utvecklades och 

förbättrades i sådan omfattning att en satsning på delegationsutbytes-

verksamhet kunde medföra positiva resultat.
533

 Det var alltså först i början av 

1950-talet Moskva på allvar började satsa på delegationsverksamheten. Den 

mer positiva inställningen till delegationsutbyte ska dock inte bara 

analyseras utifrån sovjet-svenska relationer, utan också ses som en del av en 

bredare sovjetisk politisk kampanj i samband med omorganiseringen av 

VOKS under 1949.
534

 VOKS ordförande Kemenov föreslog under de 

inledande åren efter andra världskriget flera förändringar i VOKS arbete. 

Kemenov hade informerats av VOKS representanter i olika länder om 

delegationsutbytets positiva effekter, men det dröjde till den 21 januari 1950 

– efter att Molotov granskat VOKS nya stadgar – innan beslutet togs där 

vikten av delegationsresor poängterades.
535

 Efter beslutet granskades 

delegationsverksamheten av VOKS och den utrikespolitiska kommissionen 

mer noggrant än tidigare
536

 vilket speglar verksamhetens ökade betydelse. 

Den förändrade inställningen till delegationsutbyte sammanfaller alltså i tid 

med bildandet av Förbundet Sverige-Sovjetunionen, men berodde alltså 

                                                             
532 GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 33–34 ”Årsrapport för VOKS arbete i Sverige 1952” G. 

Sjumilov och V. Kpoina. 
533 GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 200 Ordförande i VOKS ledning A. Denisov till vice 

utrikesminister V. Zorin 7 juli 1950; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 197 Ställförträdandechefen 

för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. Sjumilov till Kislova 10 juli 1950; GARF 5283 

op. 22, d. 206, s. 197 Ställförträdandechefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS, G. 

Sjumilov till Kislova 10 juli 1950. Se också GARF 5283 op. 22, d. 207, där diskussioner förs 

om de olika delegationsresorna under hösten 1950; GARF 5283 op. 22, d. 206, s. 4 Vice 

chefen för skandinaviska avdelningen, G. Sjumilov till VOKS:s representant i Sverige, S. 

Nikisjin 4 januari 1950. 
534 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 64–69. 
535 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 95–99. Se också s. 88–92. Jmf. GARF 5283 op. 22, d. 18, 

s. 1–2, VOKS ordförande Kemenov till Molotov och Malenkov 15 augusti 1945; GARF 5283 

op. 22, d. 18, s. 55–57 VOKS ordförande Kemenov till Panusjkin 27 februari 1946. 
536 RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 127–129 Ordförande I Utrikespolitiska kommissionen vid 

CK VKP(b), V. Grigirjan 9 december 1950; RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 127–129 

Ordförande i Utrikespolitiska kommissionen vid CK VKP(b), V. Grigirjan 9 december 1950; 

RGASPI F. 82 op. 2, d. 1013, s. 126 Molotov till Grigorjan 10 december 1950. Antalet 

delegationer som VOKS mottog var dock fortfarande 1950 blygsamma 26 och under 1951 32, 

se GARF 5283 op. 22, d. 126, s. 12–17 VOKS ordförande Denisov, troligen 31 januari 1951.  
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också – tillsammans med sällskapens förbättrade arbete – på en förändrad 

sovjetisk inställning i utrikesförvaltningen.  

Åren 1948 och 1949 genomfördes inga delegationsresor genom 

VOKS försorg,
537

 men under 1950 diskuterades kontinuerligt delegations-

resor i samband med – och i syfte att höja intresset för – den förbunds-

bildande kongressen.
538

 Liknande diskussioner om delegationsutbyte 

förekom också inom VOKS i Moskva och i sällskapen i Sverige.
539

 

Dessutom fanns ett stort intresse från flera olika svenska organisationer att 

genom Förbundet Sverige-Sovjetunionen genomföra delegationsresor till 

Sovjetunionen.
540

 VOKS i Moskva betonade dock att delegationsresor 

                                                             
537 Se GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 36–37 VOKS representant i Sverige S. Nikisjin och 

GARF 5283 op. 22, d. 139, s. 180 VOKS representant i Sverige F. Malgin. Enligt Kislova 

hade ”en hel rad sovjetiska delegationer” varit i Sverige 1946–1947 se GARF 5283 op. 22, d. 

139, s. 95 Kislova till Malgin 6 maj 1949. VOKS delaktighet i resorna var ytterst begränsad.  
538 Se GARF 5283 op. 22, d. 205, s. 1–2 Rodionov till Denisov och Orlov, chefen för femte 

europeiska avdelningen vid Utrikesministeriet 15 juni 1950; GARF 5283, op. 22, d. 207 s. 

11–15 Rodionovs redogörelse för samtal med K.A. Andersson 12 juli 1950; GARF 5283 op. 

22, d. 207, s. 23 Denisov till Grigorjan 15 augusti 1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 35–38 

VOKS representant i Sverige Nikolskij; GARF 5283 op. 22, d. 207 s. 39–41 Rodionov till 

Denisov 9 september 1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 52–53 Orlov till Denisov 5 augusti 

1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 62–69 Denisov till Grigorjan om programmet för en 

svensk delegation till Sovjetunionen; GARF 5283, op. 22, d. 207, s. 84–85 VOKS vice 

ordförande Jakovlev till Molotov 5 oktober 1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 86–87 

Jakovlev till Grigorjan 10 oktober 1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 100 Vice chefen för 

femte europeiska avdelningen vid Utrikesministeriet I. Maevskij till Denisov och chefen för 

internationella avdelningen vid VTsSPS 12 oktober 1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 182 

Nikolskij till Denisov 24 november 1950; GARF 5283 op. 22, d. 207, s. 209–215 Ledaren för 

en sovjetisk kulturdelegation, N. Zamosjkin 27 december 1950. 
539 Se GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 33–47 Årsrapport av VOKS representant i Sverige 1950. 

Här menar Nikolskij att delegationsutbyten har ”en enorm politisk betydelse” och ”spelar en 

stor roll vid aktiviserandet av sällskapens verksamhet”, s. 47. Se också GARF 5283 op. 22, d. 

607, s. 4 ”Arbetsplan för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS för 1951” chefen för den 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov; GARF 5283 op. 22, d. 129, s. 39 VOKS 

representant i Sverige S. Nikisjin; GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 180 Vice chefen för femte 

europeiska avdelningen P. Orlov till Denisov 30 april 1951; GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 181 

Kislova till Orlov 5 maj 1951; GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 194 Denisov till Molotov om att 

Rodionov stödjer förslaget från Georg Branting om en svensk delegation till Sovjetunionen 

23 maj 1951. För 1952 se: GARF 5283 op. 22, d. 340; GARF 5283 op. 22, 341, passim. För 

1953 se: GARF 5283 op. 22, d. 397. För 1954 se: GARF 5283 op. 22, d. 455. För 1955 se: 

GARF 9576 op. 11, d. 2; GARF 5283 op. 22, d. 551. GARF 5283 op. 22, d. 501; För 1956 se: 

GARF 5283 op. 22, d. 501; GARF 9576 op. 11, d. 2; GARF 5283 op. 22, d. 551. För 1957 se: 

GARF 9576 op. 11, d. 2; GARF 5283 op. 22, d. 551. För 1958 se: GARF 9576 op. 11, d. 3; 

GARF 9576 op. 11, d. 4.  
540 GARF 5283 op. 20, d. 291, s. 1 9 februari 1951; GARF 5283 op. 20, d. 291, s. 5. Svenska 

föreningar som var intresserade av delegationsresor var bland annat Svenska demokratiska 

ungdomskommitténs världsfredsfederation, Clartéförbundet, Unga fronten, Hammaren och 

Folkkonst. GARF 5283, op. 20, d. 291, s. 19–16 där förbundets arbetsutskott föreslog 

delegationsresor från Förbundet Sverige-Sovjetunionen och de lokala sällskapen ordförande 

Georg Branting till VOKS 27 januari 1951. 
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genom deras försorg bara kunde genomföras av delegationer med inriktning 

mot kultur och företrädesvis genom Förbundet Sverige-Sovjetunionen.
541

 Ett 

exempel på en kulturdelegation som räknades inom VOKS verksamhets-

område var en kulturdelegation på 16 personer från Förbundet Sverige-

Sovjetunionen som besökte Sovjetunionen mellan den 24 juni och 15 juli 

1951. VOKS påpekade att delegationen innehöll ”de ledande arbetarna och 

mest aktiva medlemmarna i sällskapen Sverige-Sovjetunionen” och efter 

hemkomsten ”gjorde alla delegationsmedlemmar ett stort propagandistiskt 

arbete, då de framträdde med sina intryck om sin resa i den svenska pressen 

och på sällskapens medlemsmöten”. Enligt VOKS hade delegations-

medlemmarna i både artiklar och föredrag visat det sovjetiska livet 

”objektivt och mångsidigt” och samtidigt framhållit det sovjetiska folkets 

strävan efter fred.
542

  

I mitten av mars 1952 poängterade chefen för Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS att delegationsutbytet mellan Sverige och Sovjet-

unionen var ”en faktor av enorm betydelse för stärkandet av SSSR:s 

auktoritet hos det svenska folket”.
543

 Denna höga värdering fanns numera 

företrädd hos många inom VOKS organisation. Vänskapsveckorna hade en 

avgörande betydelse för den här förändrade inställningen till delegations-

utbyte.
544

 Den första vänskapsveckan hölls som tidigare nämnts i september 

1951.
545

 Den hade förberetts av partiets arbetsutskott efter förfrågan från den 

sovjetiska ambassaden.
546

 Arbetsutskottet skulle ”informera alla lokala 

                                                             
541 GARF 5283 op. 20, d. 291, s. 9 Kislova till Branting 7 april 1952. 
542 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 52 Sammanställning av VOKS arbete med Förbundet 

Sverige-Sovjetunionen 1951” av Chefen för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. 

Sjumilov och V. Kopina rådgivare vid Skandinaviska avdelningen vid VOKS. 
543 GARF 5283 op. 22, d. 340, s. 127, Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. 

Sjumilov. Årsrapport av Sjumilov utifrån årsrapporten av VOKS representant i Sverige A. 

Kaplin. Vidarebefordrad av VOKS ordförande Denisov till V. Grigorjan 18 mars 1952. 
544 GARF 5283 op. 22, d. 607, s. 1, 2, 4, 6, 7, 13 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid 

VOKS G. Sjumilov ”Arbetsplan för den Skandinaviska avdelningen 1951”, 1952; GARF 

5283 op. 22, d. 617, s. 3 ”Arbetsplan för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS för 1952” 

G. Sjumilov; GARF 5283 op. 22, 617, s. 1 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS 

”Förklarande anteckning till arbetsplanen för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS 

1952”; GARF 5283 op. 22, d. 629, s. 1. Chefen för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS 

G. Sjumilov 12 mars 1953; GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 213–217 Samtalsanteckningar 

mellan Nikolskij och F. Lager 12 juni 1950; GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 235 

Samtalsanteckningar mellan A. Söderberg och Nikolskij 30 juni 1950; GARF 5283 op. 22, d. 

273, s. 1 Rodionov till Denisov 25 maj 1951; GARF 5283 op. 22, d. 273, s. 12 Denisov till 

Molotov 17 juli 1951. 
545 GARF 5283 op. 22, d. 340, s. 55 VOKS ordförande Denisov till Molotov 29 februari 1952; 

GARF 5283 op. 22, d. 273, s. 12 Denisov till Molotov 17 juli 1951. 
546 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 213–214 Samtalsanteckningen från möte mellan Fritiof 

Lager och den sovjetiska ambassadens andresekreterare S. Nikolskij 12 juni 1951. 
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[SKP] partiorganisationer om förberedelserna inför vänskapsveckan med 

Sovjetunionen för att de skulle vara sällskapen behjälpliga” vid genom-

förandet.
547

 Grovplaneringen för vilka evenemang vänskapsveckan 1951 

skulle innehålla gjordes av SKP:s centralkommittémedlem Erik Karlsson 

och granskades och godkändes av både Rodionov och VOKS i Moskva.
548

 

Under Vänskapsveckan organiserade de lokala sällskapen runt om i 

landet föreläsningar av svenska sovjetresenärer, sovjetiska filmer visades, 

filmfestivaler anordnades, och sovjetiska artister, idrottare, dansensembler 

och schackspelare uppträdde och visade upp sina kunskaper. VOKS 

tillhandahöll en stor del av det material som användes vid de olika 

evenemangen.
549

  De sovjetiska delegationerna som inbjöds till vänskaps-

veckorna fick precis som VOKS och Utrikesministeriet eftersträvade stor 

och positiv uppmärksamhet.  

Sovjetiska kulturdelegationer hade alltså redan från början en central 

plats vid genomförandet av vänskapsveckan i Sverige. Från VOKS i Moskva 

föreslogs för Molotov att en delegation från VOKS skulle skickas till 

Sverige i samband med vänskapsveckan 1951. Dessutom borde Kommittén 

för konst vid ministerrådet skicka en ”koreografisk ensemble och en grupp 

sovjetiska artister”.
550

 Utbildningsministeriet skulle tillsammans med VOKS 

skicka en utställning med barnböcker och barnteckningar och Film-

ministeriet skulle förse sällskapen med filmer. De sovjetiska delegationerna 

som deltog med föreläsningar, i lektioner eller samtal under vänskapsveckan 

skulle enligt direktiv från VOKS  

 

bekanta svenska arbetare och intelligentian med Sovjetunionens framgångar inom 

områdena ekonomi, vetenskap och kultur; berätta om det sovjetiska folkets freds-

skapande arbete, om kommunismens storslagna uppbyggnad, om Sovjetunionens 

insatser i kampen för fred; uppmana till fortsatt stärkande av kampen för fred, genom 

att visa att detta är en livsviktig sak för alla länders människor med god vilja. 

                                                             
547 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 235 Samtalsanteckningar från möte mellan A. Söderberg och 

den sovjetiska ambassadens andresekreterare S. Nikolskij 30 juni 1951. Sörja för det här 

arbetet skulle A. Söderberg, Sven Holmberg och ”en företrädare från Göteborg”. 
548 GARF 5283 op. 22, d. 273, s. 1 Rodionov till Denisov 25 maj 1951. 
549 GARF 5283 op. 22, d. 273, s. 1 Rodionov till Denisov 25 maj 1951. 
550 GARF 5283 op. 22, d. 273, s. 12–14 Denisov till Molotov 17 juli 1951. Under 1952 

arrangerades istället för en vänskapsvecka en vänskapsmånad; GARF 5283 op. 22, d. 340, s. 

55 Denisov till Molotov 29 februari 1952. Vänskapsmånaden hölls i april 1952 och följde i 

stort de förberedelser, evenemang och delegationer som planerads för vänskapsveckan 1951, 

se GARF 5283 op. 22, d. 340, s. 55 Denisov till Molotov 29 februari 1952; GAFR 5283, op. 

22, d. 340, s. 57; GARF 5283, op. 22, d. 340, s. 131–133 Kislova till A. Beljakov vid partiets 

CK 26 mars 1952. 
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Delegationen ska bekanta sig med Förbundet Sverige-Sovjetunionens verksamhet och 

vid återkomsten till SSSR framlägga en rapport om genomfört [pridelannoj] arbete551 

   

Genomförandet av vänskapsveckan innebar ökade kostnader för sällskapen 

vilket föranledde Rodionov att vända sig till VOKS i Moskva för att erhålla 

ytterligare 25 500 rubel i utländsk valuta. I Denisovs förslag till Molotov 

hade summan sänkts till 16 000 rubel i svenska kronor vilket skulle avdelas 

VOKS utöver 1951 års budget av Finansministeriet för genomförandet av 

vänskapsveckan i Sverige.
552

 VOKS bad årligen om ekonomiska bidrag 

utöver de som erhållits via ordinarie budgeterade medel i samband med 

genomförandet av vänskapsveckorna. Det motiverades med de extra-

kostnader som man hade för att hjälpa sällskapen med genomförandet av 

vänskapsveckorna.
553

  

Antalet delegationsresor genom VOKS och sällskapen i Sverige ökade 

kontinuerligt under perioden 1951–1958.
554

 Sovjetiska delegationsresor till 

Sverige genomfördes främst i samband med vänskapsveckorna, till 

Förbundet Sverige-Sovjetunionens kongresser eller i samband med 

förbundets firande av någon sovjetisk högtid. De sovjetiska delegationerna 

bestod ofta av kulturpersonligheter.
555

 Delegationsresor från Sverige till 

Sovjetunionen bestod främst av medlemmar från sällskapen och då speciellt 

från förbundsstyrelsen. Exempelvis ansågs det passande att bjuda in Nils 

Silfverskiöld strax efter att han tillträtt som ordförande i Förbundet Sverige-

Sovjetunionen eftersom en sådan resa förmodades få positiv inverkan på 

Silvferskiölds arbete.
556

 Men även andra ”progressiva” personer bjöds in till 

Sovjetunionen via VOKS och då främst i samband med förstamajfirandet 

eller högtidlighållandet av oktoberrevolutionen. Med början 1952 och än 

mer från och med 1953
557

 stödde den sovjetiska ambassaden i stort sett alla 

                                                             
551 GARF 5283 op. 22, d. 273, s. 12–14 Denisov till Molotov 17 juli 1951. 
552 GARF 5283 op. 22, d. 273, s. 12–14 Denisov till Molotov 17 juli 1951. 
553 Se GARF 5283 op. 22, d. 340, s. 55 Denisov till Molotov 29 februari 1952; GARF 5283 

op. 22, d. 397, s. 42 Kaplin och Ermosjin till Denisov 17 januari 1953.  
554 Eftersom VOKS ibland bara agerade mellanhand och förmedlare av kontakter mellan olika 

organisationer som ville åka till Sovjetunionen och att man dessutom inte presenterade antalet 

delegationsutbyten i sina årsrapporter är det svårt att ge några siffror på hur 

delegationsutbytesverksamhetens utvecklades. Men utifrån diskussionerna hos VOKS i 

Moskva, sällskapen i Sverige och VOKS i Sverige tycks den ha ökat kontinuerligt.  
555 Se GARF 5283 op. 22, d. 379. 
556 GARF 5283 op. 22, d. 397, s. 56 Rodionov till Denisov 9 april 1953. 
557 Det kom en rad förslag från Förbundet Sverige-Sovjetunionen på olika delegationsresor 

och vilka personer dessa skulle innehålla, se GARF 5283 op. 20, d. 300 s. 2–3 

Organisationssekreterare i Förbundet Sverige-Sovjetunionen Eric Thorin till VOKS 4 juni 

1953; GARF 5283 op. 20, d. 300, s. 11–32 ordförande Nils Silfverskiöld till VOKS 11 januari 
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förslag om delegationsresor till Sovjetunionen som kom via sällskapen och 

VOKS.
558

 

 

Bild 1: Karta över sällskapen Sverige-Sovjetunionen 1945–1958 

 

Initiala sällskap: 1) Stockholm, 2) Göteborg, 3) 

Malmö, 4) Norrköping, 5) Gävle 

 

Sällskap bildade 1949–1951: 6) Trollhättan, 7) 

Karlstad, 8) Jönköping-Huskvarna, 9) Halmstad, 

10) Örebro, 11) Kristinehamn, 12) 

Hallstahammar, 13) Gällivare, 14) Porjus, 15) 

Sandviken, 16) Kramfors, 17) Katrineholm
559

 

 

Sällskap bildade 1952–1953: 18) Borås, 19) 

Fritsla, 20) Växjö, 21) Eskilstuna, 22) Västerås, 

23) Arvika, 24) Sundsvall, 25) Luleå, 26) 

Boden, 27) Malmberget, 28) Kiruna, 29) 

Skellefteå, 30) Skoghall, 31) Östersund, 32) 

Avesta, 33) Borlänge, 34) Charlottenberg, 35) 

Hofors, 36) Helsingborg, 37) Obbola, 38) Pajala 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: GARF R5283 op. 22, d. 617, s. 29–30; GARF R5283 op. 22, d. 607, s. 53–

54; GARF R5283, op. 22, d. 586, s. 47, 63. 

 

                                                                                                                                               
1953. Silfverskiölds förslag på delegationer innehöll detaljerade specificeringar angående 

tidpunkt, sammansättning och antal deltagare. 
558 GARF 5283 op. 22, d. 397 Förbundet Sverige-Sovjetunionen lämnade till Rodionov och 

VOKS i Moskva en plan på vilka delegationer man avsåg att sända till Sovjetunionen under 

1954: en musik- och teaterdelegation, en delegation med ”tekniska arbetare”, en delegation 

med olika svenska forskare, en delegation med industriarbetare, en kvinnodelegation, en 

författardelegation. Förslagen hamnade hos VOKS i Moskva som sedan kontaktade 

myndigheterna med ansvar för respektive område för att förhöra sig om möjligheten till att 

bjuda in delegationerna. 
559 Sällskapet i Katrineholm tycks ha upphört vid 1952, se GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 29–

30. 
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Militärstrategiskt perspektiv 

De olika sällskapen Sverige-Sovjetunionen bildades enligt VOKS i stor 

utsträckning vid industricentra där det fanns en betydande del arbetare, 

särskilt på orter där SKP var starka. Många av dessa orter var också 

intressanta ur ett militärstrategiskt perspektiv. Vid sidan av storstäderna – 

som inkluderar huvudstaden och Sveriges största hamn – hade exempelvis 

Porjus ett viktigt kraftverk, i Norrköping fanns en för Sverige inte oviktigt 

militäranläggning och genom Malmberget gick den viktiga tågförbindelsen 

till Narvik i Norge. Många sällskap bildades på militärstrategiskt intressanta 

platser.
560

 Sällskapen och VOKS kunde bli en länk i informationskedjan som 

diskuterades vid Orgbyrå 1947.
561

 Som nämnts fanns också kopplingar 

mellan underrättelsetjänstverksamhet och VOKS representant i Sverige, 

samt att underrättelseverksamhet var högsta prioritet för alla sovjetiska 

institutioner utomlands. 

Sällskapen kunde underlätta underrättelseverksamheten i allmänhet 

och på militärstrategiskt viktiga platser i synnerhet. Lokalkännedom 

tillsammans med engagerandet av lokalt framstående personligheter kunde 

ingå i en underrättelseverksamhet och ge information som hade varit svår att 

uppbringa på annat sätt.  Ur ett mer specifikt militärstrategiskt perspektiv är 

det också möjligt att se sällskapens medlemmar som potentiella reserv-

resurser vid en eventuell sovjetisk invasion av Sverige. Enligt Gould-Davies 

utnyttjade Sovjetunionen medvetet utländska befolkningssympatier med 

Sovjetunionen. Förutsättningarna i form av en internationell partikontroll 

med stark organisation och deras demokratiska motståndares öppenhet gav 

möjligheter att utöva inflytande. Sovjetunionen hade här ett försprång genom 

användandet av propagandanätverk – partier och rörelser – som tjänade 

deras intressen.
562

 Sovjetunionen hoppades troligen från ett sådant perspektiv 

att medlemmarna i sällskapen skulle känna en större samhörighet med 

Sovjetunionen än med Sverige. Dessa skulle vid en eventuell invasion vid de 

platser där sällskapen bildats alltså tveka vid agerande eller stridande mot 

Sovjetunionen vilket följaktligen skulle underlätta det sovjetiska militära 

agerandet. Ur ett strategiskt och taktiskt perspektiv kan också intensi-

                                                             
560 Robert P. McQuail, ”Khrushchev’s right flank”, Military Review no. 1 (1964) s. 13. 

Troligen beskriver McQuail de sovjetiska militära operationsriktningarna både under andra 

världskriget och de inledande årtiondena av kalla kriget, se Bengt Gustafsson (2007) s. 53–54; 

Bengt Gustafsson, Det “kalla kriget” (Stockholm 2006), s. försättsblad; John G. Hines & 

Phillip A. Petersen, “European neutrals in Soviet military strategy” i Richard E. Bissel & Curt 

Gasteyger (red.), The missing link (Durham 1990) s. 159. 
561 Pechatnov (2001) s. 22–23.  
562 Gould-Davies (2003). 
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fieringen av grundandet av sällskapen mellan 1949–1953 vara ett resultat av 

ökade internationella spänningar vilket från sovjetiskt perspektiv i sin tur 

ökade Sovjetunionens säkerhets- och militärstrategiska aktivitet i Sverige.  

 

Avslutning 

Perioden 1948–1952 intensifierade VOKS sitt engagemang i Sverige genom 

sällskapen Sverige-Sovjetunionen. Med utgångspunkt i den svenska 

inrikespolitiska situationen som karaktäriserades av en allt fränare kritik av 

kommunismen och Sovjetunionen sågs sällskapen som ett viktigt medel för 

att popularisera Sovjetunionens politik och kultur. Sällskapens utveckling 

och verksamhet påverkades starkt av VOKS i Moskva och den sovjetiska 

ambassaden. De inblandade sovjetiska aktörerna gick in i detalj i sällskapens 

verksamhet och stödde även sällskapen ekonomiskt på olika sätt. 

Exempelvis avlönades vissa personer som arbetade med sällskapens 

verksamhet av den sovjetiska ambassaden och VOKS. I högre utsträckning 

än tidigare kom VOKS och Sovjetunionen att engagera SKP för att utveckla 

sällskapen. Ledande personer inom SKP fick i uppdrag att genom 

partiorganisationen arbeta för en utveckling av sällskapen. De samlade 

ansträngningarna från VOKS, den sovjetiska ambassaden och SKP 

resulterade bland annat i bildandet av ett nationellt förbund 1950 och att 

sällskapens antal ökade markant under perioden.  

Kulturutbytets politiska aspekt var konstant närvarande hos alla 

inblandade parter. I det mer allmänna syftet för sällskapen – så som det 

formulerades av VOKS – fokuserades kulturutbytet och ökade kontakter 

mellan länderna, men man kritiserade samtidigt sällskapen för opolitiskhet, 

”icke tolererbar politisk slapphet” och för att inte tillräckligt tydligt ta 

ställning för Sovjetunionen i olika frågor. Med andra ord var sällskapens 

syfte enligt VOKS i Moskva att vara just politiska, men utan att initialt 

”skrämma” bort dem som var organiserade eller aktiva kommunister. Kultur-

utbytet var alltså ett medel som genom sällskapen kunde användas för att 

bedriva politik i Sverige. En politisk spänning fanns också inom sällskapen 

mellan socialdemokrater och kommunister. De politiska meningsskilj-

aktigheterna framkom exempelvis i frågan om att kollektivansluta fack-

förbund. De ansträngda relationerna mellan kommunister och socialdemo-

krater i sällskapen var också anledningen till att VOKS och ledande politiker 

från SKP tvekade inför att engagera kommunister i högre utsträckning i 

sällskapen.  
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Kapitel 5. Verksamheten breddas 1953–1958 
 

I det här kapitlet fortsätter genomgången av den sovjetiska offentliga 

diplomatin genom VOKS och sällskapen Sverige-Sovjetunionen med 

utgångspunkt i den svenska in- och utrikespolitiken. Sällskapen hade även 

perioden 1953–1958 betydelse för den sovjetiska verksamheten gentemot 

Sverige, men VOKS kom också att utveckla sitt arbete utanför sällskapens 

ramar för att bredda sina påverkansmöjligheter.  

 

Den svenska bakgrunden 

Under 1950-talet var den svenska ekonomiska utvecklingen stark. Tillväxten 

låg i genomsnitt på 3,5 procent per år, där exportindustrin hade en betydande 

roll i utvecklingen. Socialdemokraternas politik som tidigare syftat till att ta 

medborgarna ur ”Fattig-Sverige” tvingades nu föra en som klarade av att 

möta ”de stigande förväntningarnas missnöje”. I takt med ökad levnads-

standard hade förväntningarna kommit att kretsa kring krav på bättre 

sjukvård, utbildning, bostäder och ett välfungerande socialt skyddsnät. Detta 

formulerades som det ”starka samhällets filosofi”. Den ekonomiska 

utvecklingen ledde också till att den borgerliga oppositionen kom att 

omformulera sin politik. Den borgerliga politiken gick från att endast 

inkludera de allra resurssvagaste i sin socialpolitik till att göra medborgarna 

mindre beroende av staten. Målet var att erbjuda och garantera en 

minimitrygghetsnivå men att det var upp till medborgarna själva att förbättra 

livsvillkoren efter bästa förmåga och eget ansvar. De politiska partiernas 

skilda synsätt i välfärdsfrågorna visade sig bland annat under decenniets 

sista år i frågan om pensionerna.
563 

Även på det utrikespolitiska planet fanns det politiska skillnader 

mellan partierna. Socialdemokraternas viktigaste del i den neutralitetspolitik 

som fördes var trovärdighet där samarbete med något av stormaktsblocken, 

eller medlemmar av blocken, skulle undvikas i frågor av säkerhetspolitisk 

betydelse. Högerpartiet och Folkpartiet däremot ansåg visserligen likt 

regeringen att alliansfriheten skulle bestå, men att det fanns ett visst 

handlingsutrymme som i vissa säkerhetspolitiska frågor tillät samverkan 

med västmakterna. Samtidigt fanns en partipolitisk samsyn om att utrikes-

politisk enighet var värdefull för ett litet land som Sverige, så att stor-

                                                             
563 Möller (2007) s. 147–150. 
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makterna inte skulle få uppfattningen att ett eventuellt regeringsskifte helt 

kunde ändra Sveriges position vilket i sin tur kunde leda till ökad 

inblandning i den svenska inrikespolitiken.
564

 En liknande samsyn fanns 

angående försvaret där partipolitiskt brett förankrade satsningar gjordes.
565

 

 

Positiv utveckling 

Under 1953 inleddes en period med relativt goda svensk-sovjetiska 

relationer. Ett skäl var den nya sovjetiska politiska inriktningen att söka 

fredlig samexistens med den kapitalistiska världen. Tidigare hade fokus legat 

på hotet om ett oundvikligt tredje världskrig. Efter Stalins död i mars 1953 

slöts på sovjetiskt initiativ ett vapenstillestånd i Koreakriget. Landet fick 

även bättre relationer med Jugoslavien, Israel, Grekland och Turkiet. Under 

de kommande åren fram till 1956 kom relationerna mellan de båda 

stormaktsblocken att förbättras avsevärt vilket inkluderade ett fredsavtal i 

Indokina och att ockupationsmakterna lämnade Österrike som förband sig 

till ständig neutralitet. Dessutom upprättades diplomatiska förbindelser 

mellan Sovjetunionen och Västtyskland (och Japan) och genom stormakt-

ernas toppmöte uppkom den så kallade Genève-andan. Samtidigt inträffade 

dock en rad händelser som påverkade det internationella klimatet negativt 

och som Sverige hade att ta ställning till och agera utifrån. Exempel på 

sådant var Västtysklands NATO-medlemskap och Östblockets motdrag med 

bildandet av Warszawapakten.  

Sammantaget förbättrades det internationella klimatet 1953–1956. Det 

här betydde för Nordens del bland annat att Finland kunde bli medlem i 

Nordiska rådet och att landet återfick Porkolabasen utanför Helsingfors av 

Sovjetunionen (det senare hade av Undén tidigare föreslagits den sovjetiske 

ambassadören Rodionov). I den svenska regeringens utrikesdeklaration 

antogs året 1953 betraktas som en historisk vändpunkt. Under utrikes-

minister Undéns resa till Sovjetunionen sommaren 1954 mötte han både vice 

utrikesminister Valerian Zorin och premiärminister Anastas Mikojan. I 

samtalen betonade båda sidor den positiva utvecklingen av de svensk-

sovjetiska relationerna. Våren 1955 besökte den sovjetiske vice utrikes-

ministern Andrej Gromyko Sverige. Under besöket konstaterades att 

relationerna mellan länderna var goda, samtidigt som den sovjetiska sidan 

underströk betydelsen av en svensk icke-anslutning till NATO som grund för 

                                                             
564 Ibid., s. 156–162. 
565 Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 143. 
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fortsatt goda relationer. De goda mellanstatliga relationerna var också något 

som betonades vid de norska, danska och svenska statsministrarnas besök i 

Sovjetunionen i slutet av 1955 och våren 1956. Under Erlanders besök lyfte 

den svenske statsministern tidigare stötestenar i de svensk-sovjetiska 

relationerna som nedskjutningen av DC 3:an och Wallenbergs försvinnande, 

medan den sovjetiska sidan hoppades att Sverige kunde utöva inflytande på 

Danmark och Norge om utträde ur NATO.  De förbättrade relationerna 

mellan Sverige och Sovjetunionen sågs från svensk sida delvis som ett 

resultat av Sveriges förtroendeskapande politik.
566

  

Jämsides med denna politiska utveckling fortsatte Sverige under 

perioden att integreras i västblocket. Enligt Kronvall och Petersson finns det 

knappast några tvivel om att Sverige under perioden samarbetade även 

säkerhetspolitiskt med väst och att synen på Sveriges neutralitetspolitik 

faktiskt har ”reviderats efter kalla krigets slut”. Detta betyder, oavsett vilken 

etikett man väljer att sätta på samarbetet, att Sveriges västliga samarbete var 

mer omfattande än vad som proklamerades och bedyrades av dåtidens 

ledande politiker. Samtidigt ska det poängteras att regeringen var ytterst 

noga med att inte låta samarbetet bli för omfattande, och framförallt, inte 

offentligt, då det var neutralitetspolitiken som betonades och var riktlinjen i 

det svenska agerandet. Mest påtaglig var Sveriges fasta målsättning att inte 

låsa sig vid avtal som kunde tvinga landet att delta i krig.
567

  

 

Ungern 1956 – sämre relationer  

De förbättrade relationerna fick ett abrupt slut i och med Sovjetunionens 

inmarsch i Ungern hösten 1956. Den svenska regeringen fördömde starkt det 

sovjetiska agerandet, men kritiken förändrades enligt historikern Nils 

Andrén från att inledningsvis ha varit stark till att senare bli ”mindre 

tillspetsad och mer beklagande”. Andrén förklarar detta med att Sverige inte 

ville påverka de svensk-sovjetiska relationerna negativt i allt för hög 

utsträckning. Undéns uppfattning att Sovjetunionen även fortsättningsvis 

skulle föra en avspänningspolitik torde ha mildrat den svenska officiella 

kritiken.
568

  

De svensk-sovjetiska relationerna försämrades än mer i början av 

mars 1957. Då överlämnades en not till den svenske ambassadören Rolf 

Sohlman i Moskva med anklagelser om svenskt spioneri i de baltiska 

                                                             
566 Kronvall & Petersson (2012) s. 57–65. 
567 Ibid., s. 57–65, citatet s. 62. 
568 Petersson (2004) s. 43. 
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staterna. Historikern Magnus Petersson menar att detta var den allvarligaste 

störningen i de sovjet-svenska relationerna sedan Catalinaaffären.
569

 Enligt 

svensk forskning kan den sovjetiska anklagelsen ha varit ett svar på Sveriges 

agerande med de sovjetiska ”spionaffärerna” i Sverige 1952. Den sovjetiska 

sidan skulle alltså redan 1952 haft kännedom om den svenska spionverk-

samheten i Baltikum men sedan ha väntat med att använda informationen 

politiskt.
570

 Händelsen och notväxlingarna i ärendet ledde till att de svensk-

sovjetiska relationerna försämrades. Från svensk sida sågs händelserna som 

en del av en större sovjetisk politisk omsvängning som inletts efter 

händelserna i Ungern. Samtidigt förändrades inte det grundläggande svenska 

agerandet – främst företrätt av Undén – om att fortsätta den förtroende-

skapande politiken gentemot Sovjetunionen. Nästa gång de svensk-

sovjetiska relationerna skulle sättas på prov var först 1959 i samband med att 

Nikita Chrusjtjov ställde in sitt planerade besök i Sverige.
571

     

 

Sovjetunionens politik gentemot Sverige 

Efter Stalins död i mars 1953 inleddes en period som präglades av en 

sovjetisk strävan efter utvidgade internationella samarbeten och ömsesidig 

förståelse. Redan i augusti 1953 presenterade ministerrådets ordförande 

Georgij Malenkov den förändrade sovjetiska utrikespolitiken som tog sikte 

på att minska den internationella spänningen och finna fredliga lösningar på 

internationella frågor.
572

 De sovjetisk-svenska relationerna började förbättras 

under slutet av 1953 och tidigt 1954 då utrikesminister Undén fick inbjudan 

till Sovjetunionen och flygbindelser upprättades mellan länderna. Dessa 

faktorer tillsammans med internationella avspänningstendenser i form av 

vapenstilleståndet i Korea påverkade relationerna mellan länderna positivt.
573

 

Den sovjetiska önskan om att förbättra relationerna med Sverige berodde 

enligt historikern Rupasov dock främst på ”möjligheten att använda ’den 

                                                             
569 Ibid., s. 44. 
570 Ibid., s. 45. Jan Ottosson & Lars Magnusson, Hemliga makter (Stockholm 1991) s. 173–

197. Forskningen har också visat att man i den svenska regeringen och Utrikesdepartementet 

inledningsvis inte kände till den svenska underrättelseverksamheten i Baltikum. Okunskapen 

medförde att man handlade i god tro i det svar den svenska regeringen gav den 6 mars på de 

sovjetiska anklagelserna där den svenska aktiviteten förnekades. Se Kronvall & Petersson 

(2012) s. 68–69 med referenser till Agrell (1991); Ottosson & Magnusson (1991); Ekecrants 

(2003); Peter Kadhammar, De sammansvurna (Stockholm 1999). 
571 Kronvall & Petersson (2012) s. 68–70; Petersson (2004) s. 44–45.  
572 Rupasov (2005) s. 400. 
573 Petersson (2004) s. 37; Rupasov (2005) s. 401. 
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svenska faktorn’ vid avgörandet av vissa internationella problem”
574

 – med 

andra ord utnyttja Sveriges alliansfria position. Under ett samtal mellan 

Erlander och ambassadör Rodionov i slutet av januari 1954 menade den 

svenske statsministern att Sverige ville se ett enat men avmilitariserat 

Tyskland med en utrikespolitik som ”inte är helt neutral, utan samma som nu 

Sverige för”. Med anledning av Erlanders uttalande presenterade Georgij 

Pusjkin vid sovjetiska Utrikesministeriet en rapport där han menade att ”den 

politiska situationen som skapats under senare tid i Sverige ger möjlighet att 

från vår sida genomföra vissa åtgärder, inriktade mot att förbättra de sovjet-

svenska relationerna och självklart försvaga Sveriges kontakter med det 

imperialistiska blocket under ledning av USA”.
575

 En av faktorerna bakom 

förändringen var enligt Pusjkin att de styrande kretsarna hade börjat agera 

mer aktivt för att inte i förväg binda sig vid formella förpliktelser till det 

amerikanska blocket i händelse av krig i Europa. Som ett led i den här 

utvecklingen hade Sverige gått emot de amerikanska försöken att utplacera 

vapen i Danmark och Norge. Dessutom hade Sverige upprepade gånger 

positionerat sig tillsammans med länderna i östblocket vid FN:s general-

församling och den svenska pressen hade blivit mer positivt inställd till 

Sovjetunionen.
576

 Utifrån dessa förbättringar presenterade Pusjkin ett 

detaljerat förslag för hur situationen skulle utnyttjas. De kulturella 

kontakterna gavs speciellt utrymme genom att en svensk utställning skulle 

organiseras i Moskva under 1954 och ”1–2 konstnärliga filmer för demon-

stration i SSSR” skulle köpas in. Genom Förbundet Sverige-Sovjetunionen 

skulle det Ryska institutet i Stockholm ges ”ett bibliotek av modern sovjetisk 

litteratur och en uppsättning av dokumentärfilmer om livet i SSSR”. I 

Moskva skulle en sovjetisk-svensk vänskapsafton hållas och man skulle öka 

anslagen till Nyheter från Sovjetunionen.
577

  

Efter att ha mottagit en inbjudan i slutet av 1953 besökte den svenske 

utrikesministern Undén Sovjetunionen i juni 1954. För svenskt 

vidkommande var Undéns resa enligt Rupasov ett sätt att ”undanröja 

                                                             
574 Rupasov (2005) s. 401. 
575 Ibid., s. 402. Pusjkin till Molotov 1954. Georgij Pusjkin var chef för tredje europeiska 

avdelningen vid sovjetiska Utrikesministeriet. Samma källa finns återgiven i Sverige i ryska 

arkiv 1 (1999) s. 269–270. Se också Bjereld, Johansson och Molin (2008) s. 149–154 om 

Undéns många gånger upprepade syn på Tyskland som en möjlig alliansfri och neutral stat.  
576 Rupasov (2005) s. 403–404. Samma källa finns återgiven i Sverige i ryska arkiv 1 (1999) s. 

269–270. 
577 Rupasov (2005) s. 403–404. Planen innehöll också förslag om att svenska allmänheten 

skulle upplysas om Molotovs framträdande vid Berlinkonferensen i början av året om 

allmäneuropeisk kollektiv säkerhet och att svenska riksdagsmän skulle inbjudas till 

Sovjetunionen. Samma källa finns återgiven i Sverige i ryska arkiv 1 (1999) s. 269–270.  
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skevheten i praktiken som följde på den alliansfria politiken”, alltså ett 

försök att väga upp samarbetena med västmakterna. Sovjetunionen å sin sida 

ville med inbjudan visa på ”sin uppriktiga strävan mot avspänning och 

demokrati”.
578

 Från sovjetisk sida hystes stora förhoppningar om att Undéns 

resa skulle kunna utnyttjas politiskt,
579

 men resan blev enligt Rupasov en 

besvikelse eftersom ingen av sidorna kunde motstå frestelsen att påtala fel i 

den andres tidigare agerande.
580

 Besöket gav inte önskat resultat, men 

Sovjetunionen fortsatte under 1954 att försöka normalisera förhållandet till 

Sverige genom att exempelvis tillåta uppförandet av en svensk ambassad-

byggnad i Moskva trots att ett motsvarande svenskt beslut dröjde.
581

 

I slutet av oktober 1954 meddelade Rodionov sovjetiska Utrikes-

ministeriet och Molotov att relationerna mellan Sverige och Sovjetunionen 

förbättrats genom ökad handel, Undéns sovjetbesök, att Sverige gått med på 

att stå värd för en konferens syftande till avspänning, besöksutbyte av 

krigsfartyg och ett ökat delegationsutbyte mellan svenska och sovjetiska 

fackföreningar, idrottsföreningar, forskare och kulturarbetare.
582

 Den rapport 

som utarbetades utifrån Rodionovs meddelande var inte lika positiv och 

visar enligt Rupasov på de bakomliggande motiven i Moskvas politik 

gentemot Sverige. Likt perioden före 1953 betonades i rapporten att målet 

med Sveriges politik var att bevara det ”existerande imperialistiska 

samhällsbygget och stödja svenska kapitalister”. Konsekvensen blev enligt 

rapporten att ”de styrande kretsarna” hade en fientlig inställning till 

Sovjetunionen, vilket medförde en ”obenägenhet att upprätta verkligt 

vänskapliga relationer” med Sovjetunionen.
583

 I mindre negativa ordalag 

beskrevs dock Sveriges strävan att föra en utrikespolitik ”oberoende av de 

största imperialistiska stormakterna”, liksom att politiken syftade till att hålla 

landet utanför stridigheter vid händelse av krig. Den övergripande slutsatsen 

var dock i huvudsak negativ då Sveriges utrikespolitik ansågs syfta till att 

”omge sig med strategiska barriärer i form av territorierna Finland och de 

skandinaviska länderna [och] i första hand använda Finland som buffert som 

skyddar mot farlig… social påverkan från SSSR”.
584
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Trots Utrikesministeriets i huvudsak negativa rapport utvecklades 

förhållandet mellan Sovjetunionen och Sverige positivt 1955–1956.
585

 

Exempelvis besökte vice utrikesminister Andrej Gromyko Sverige i mars 

1955.
586

 Enligt Bo Petersson syftade Gromykos besök till att förbättra 

relationerna mellan länderna och till att understryka den svenska neutralitets-

politikens betydelse.
587

 Förberedelserna inför besöket vittnar dock om att 

handelsutbytet mellan länderna var en av de avgörande frågorna för Sovjet-

unionen. Från svensk sida sågs besöket som ett vänskapligt svar på Undéns 

resa till Sovjetunionen, men med säkerhetspolitiska aspekter.
588

 Under slutet 

av 1955 började den sovjetiska ambassaden visa ett pånyttfött intresse för 

det 1949 avskrivna förslaget om ”bildandet av ett skandinaviskt neutralt 

försvarsblock”, som inte heller denna gång fick något genomslag.
589

 

Erlanders besök i mars 1956 erkändes efter sovjetiska påtryckningar som ett 

officiellt statsbesök. Den sovjetiska pressen berömde Sveriges politiska 

neutralitetspolitik och strax före besöket beslutades dessutom att stödja 

Sveriges kandidat till valet av nya medlemmar i FN:s säkerhetsråd.
590

 

Förutom att Erlanders besök i Sovjetunionen var kulmen på den positiva 

utvecklingen av de sovjetisk-svenska relationerna tycks det dessutom ha 

skapat ett någorlunda vänskapligt förhållande mellan de båda ländernas 

ledare.
591

 

Perioden 1955–1956 pågick i Sovjetunionen förberedelserna till den 

20:e partikongressen och i den här processen omformulerades den sovjetiska 

                                                             
585 Petersson (2004) s. 38–39. 
586 Det förekommer olika uppgifter om när Gromykov besökte Sverige men troligen skedde 

besöket i mars, se Sverige i ryska arkiv 1 (1999) s. 274; Rupasov (2005) s. 410. Jmf, 

Petersson (2004) s. 39; Kronvall & Petersson (2012) s. 59. 
587 Petersson (1994) s. 102–106; Petersson (2004) s. 40.  
588 Rupasov (2005) s. 410–412, 413–414. Under 1955 inträffade trots den positiva generella 

utvecklingen några händelser som påverkade det sovjet-svenska förhållandet negativt. I juli 

kastades en bomb mot den sovjetiska ambassaden i Stockholm, i augusti kom rapporeter om 

sovjetiska ubåtar vid svenska kuster, men samtidigt ökade det sovjetiska intresset för 

Skandinavien. 
589 Ibid., s. 413–414 
590 Ibid., s. 416–418. Trots att den svenska delegationen tog upp frågor om den nedskjutna 

DC-3:an och Wallenberg presenterades en kommuniké från mötet där båda parter skulle 

sträva efter avspänning. 
591 RGANI f. 5, op. 30, d. 162, s. 80–81. Följande skickade Erlander till den sovjetiska 

ambassaden i London 18 april 1956: ”Herr N Bulganin Sovjetunionens premiärminister och 

herr N. Hrusjtjov förste partisekreterare stop Med glädje har jag emottagit edel haelsning som 

ni saent mig vid edert passerande av de svenska kusterna och vilken erinrat mig om vaar 

vaenskapliga samvaro och vaara oeverlaeggningar i moskva stop På egna och svensk 

regeringens vaegnar gengaeldar jag hjaertligt eder haelsning och foernyar mina 

vaelgaangsoenskningar foer eder och foer de folk som leva i Sovjetunionen T Erlander”.  
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utrikespolitiken. Följden blev att Molotov några månader efter kongressen i 

februari 1956 fick lämna utrikesministerposten. Anledningen var hans 

fasthållande vid tidigare formulerade teser om att socialismens 

förverkligande inte gick via ett bredare kontaktsökande med exempelvis 

socialdemokratiska regeringar i andra länder. Malenkovs och Chrusjtjovs 

politiska linje, som alltså segrade, betonade vikten av fredlig samexistens.
592

 

Den här sovjetiska politiska linjen fick dock som redan nämnts ett tillfälligt 

avbrott i och med händelserna i Ungern. Sveriges kritik mot det sovjetiska 

agerandet uppskattades inte, och det dröjde inte länge förrän Sovjetunionen 

offentligt avslöjade den svenska spionverksamheten i Baltikum. Den 

svenska agentverksamheten i Baltikum tillsammans med diskussion i 

Sverige om möjligheten att tillskansa sig kärnvapen gjorde att Sovjet-

unionens nytillträdde ambassadör i Stockholm Fjeder Gusev i början av mars 

1958 uttryckte tveksamheter rörande Sveriges intresse för att arbeta för 

avspänning. Ett halvår senare hade dock Gusev ändrat uppfattning och 

menade att ”den svenska regeringen kommer också i fortsättningen 

intressera sig för avspänning i den internationella politiken i upphöjandet av 

FN:s roll och auktoritet i beslut av viktiga internationell frågor”.
593

   

   

VOKS och sällskapen/Förbundet Sverige-Sovjetunionen 1953–1958 

VOKS verksamhet i Sverige tog 1953 liksom tidigare sikte på att utveckla 

och stärka ”de vänskapliga förhållandena” och ”upprätta kontakter med 

progressiva organisationer och enskilda framstående personer” som 

försvarade ”freden och vänskapen mellan folken”. Den Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS skulle också som tidigare arbeta för ”en politisk och 

organisatorisk stärkning av sällskapen” och genom stödet till sällskapen – 

främst vid olika evenemang som vänskapsveckor, filmfestivaler och 

konserter – bekanta de svenska arbetarna ”med Sovjetunionens framgångar 

inom de politiska, ekonomiska och kulturella områdena”.
594

 

                                                             
592 Rupasov (2005) s. 415. Molotovs avsked möttes med förhoppningar hos Undén. 
593 Ibid., s. 420  
594 GARF 5283 op. 22, d. 629, s. 1. Chefen för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. 

Sjumilov 12 mars 1953. Utifrån VOKS presenterade övergripande syften skulle avdelningen i 

samband med den sovjetiska vänskapsveckan skicka en delegation på ”4–5 personer och en 

grupp sovjetiska artister” till Sverige. Dessutom skulle en kulturdelegation från Förbundet 

Sverige-Sovjetunionen inbjudas till Sovjetunionen. Som förberedelser för den sovjetiska 

delegationen skulle deltagarna bekanta sig med sällskapens situation i landet och den svenska 

kulturen i Sovjetunionen genom olika rapporter om förhållandena i Sverige. Dessutom skulle 

delegationsmedlemmarna studera ”metoder, former och omfång av den amerikanska 
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Inom VOKS ansågs den politiska utvecklingen mellan Sovjetunionen 

och Sverige ha medfört förändrade förutsättningar för kulturutbyte mellan 

länderna och sällskapens arbete. Detta berodde i sin tur på ”den sovjetiska 

regeringens kamp för fred [och] för internationell avspänning”. Samtidigt 

ökade det svenska folkets intresse för Sovjetunionens politik, ekonomi och 

kultur vilket gjorde att den ”borgerliga och socialdemokratiska pressen, 

svensk radio och hela propagandamaskinen från de styrande kretsarna […] 

var tvungna att tona ner de antisovjetiska hysteriska anfallen”. Intresset för 

Sovjetunionen medförde också ett större intresse för sällskapen som allt 

oftare började agera mellanhand åt den sovjetiska ambassaden och svenska 

organisationer och enskilda personer. Förfrågningarna från organisationerna 

och personerna rörde främst möjligheten att anordna resor till Sovjetunionen 

och att få tillgång till sovjetiska filmer och annat ”informationsmaterial”.
595

 

Enligt VOKS fungerade också Förbundet Sverige-Sovjetunionens 

styrelse bättre nu än tidigare. Fler initiativ och en fastare ledning hade 

sammantaget gjort att sällskapens arbete förbättrats. Antalet sällskap hade 

1953 ökat till 37 och antalet genomförda ”massevenemang” hade ökat till 

329 jämfört med 287 året innan.
596

 Evenemangen hade under 1953 antingen 

genomförts helt i sällskapens regi eller med deras deltagande och besökts av 

omkring 51 000 personer vilket var en ökning med 4 000 jämfört med 

1952.
597

 Av dessa 51 000 hade 46 500 besökt de av sällskapen organiserade 

                                                                                                                                               
propagandan i Sverige”. Se GARF 5283 op. 22, d. 629, s. 1–7 Chefen för den Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 12 mars 1953. 
595 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 30 Rapport av VOKS representant i Sverige 1953 av A. 

Rylnikov 11 januari 1954. I början av november lämnade A. Kaplin sitt uppdrag vid den 

sovjetiska ambassaden som VOKS representant och ersattes av ambassadens andresekreterare 

A. Rylnikov, se GARF 5283 op. 22, d. 397, s. 200 Rodionov till VOKS ordförande Denisov 

11 november 1953.  
596 Se tabell 1. Tre sällskap bildades sent 1952 vilket gjorde att dessa ibland räknades in under 

1953 och ibland under 1952, jmf. GARF 5283 op. 22, d. 617, s. 29–30 ”Årsrapport för VOKS 

arbete i Sverige 1952” G. Sjumilov och V. Kopina. Sällskapen Sverige-Sovjetunionen fanns 

nu i: Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle, Borås, Fritsla, Växjö, Eskilstuna, 

Västerås, Arvika, Hallstahammar, Sundsvall, Luleå, Boden, Malmberget, Kiruna, Halmstad, 

Trollhättan, Jönköping-Huskvarna, Karlstad, Kristinehamn, Örebro, Sandviken, Kramfors, 

Porjus, Gällivare, Skellefteå, Skoghall, Östersund, Avesta, Borlänge, Charlottenberg, Hofors, 

Helsingborg, Obbola och Pajala. Dock så hade bara möten hållits i 31 av dessa medan fem av 

dessa inte hade några aktiviteter alls och sällskapet i Pajala som grundats i november 1953 

hade inte kommit igång med sin verksamhet. De sällskap som arbetade dåligt ”förväntades 

inspekteras av företrädare från Förbundet med målet att aktivisera” deras verksamhet”, se 

GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 31–32 Rapport av VOKS representant i Sverige 1953 A. 

Rylnikov 11 januari 1954. 
597 Det är oklart om vänskapsveckans besökare inkluderades i den här siffran men det är 

troligt, se GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 31, 34–35 Rapport av VOKS representant i Sverige 

1953 av A. Rylnikov 11 januari 1954 
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mötena, filmvisningarna och föreläsningarna, där de sistnämnda hade hållits 

vid vetenskapliga institutioner och i vissa fall ”med deltagande av 

medlemmar av en sovjetisk kulturdelegation”. Materialet vid föreläsning-

arna, lektionerna och samtalen om Sovjetunionen hade i hög utsträckning 

kommit från VOKS. Sovjetiska filmer hade dessutom med hjälp av 

sällskapen visats på gymnasier, högskolor och hos fackföreningar och 

besökts av drygt 4 000 personer. Det yttersta beviset på att sällskapens 

arbete fungerade bättre var enligt VOKS att sällskapens medlemsantal ökat 

från 5 500 1952 till 7 000 1953.
598

    

Stockholmssällskapet var även 1953 det mest aktiva sällskapet. 

Ordföranden i Förbundet Sverige-Sovjetunionen Nils Silfverskiöld var 

tillsammans med Eva Palmær, Sven Stork, Erik Turin och Stockholms-

sällskapets sekreterare Bertil Karlsson drivande i arbetet. Samtidigt 

uppmärksammade VOKS att en rad medlemmar av styrelsen inte deltog 

särskilt aktivt i det praktiska arbetet. Stockholmssällskapet genomförde 1953 

nästan 40 evenemang och ledde dessutom arbetet med mottagandet av 

sovjetiska kulturdelegationer samt ”formerade olika svenska delegationer för 

resa till SSSR”. Genom ett samarbete med det svenska företaget Inafilm 

distribuerade Stockholmssällskapet sovjetiska filmer till olika organisationer 

runt om i landet. VOKS stod dock för kostnaderna i samband med gratis-

visningarna av filmerna. Stockholmssällskapets ställning var så stark att 

VOKS representant – trots skapandet av Förbundet Sverige-Sovjetunionen – 

ansåg att Stockholmssällskapet ”leder sällskapens arbete i hela landet”.
599

  

Sällskapet i Göteborg arbetade också mer aktivt än tidigare under 

1953 vilket bland annat medfört att medlemmarna ökat från 200 till 750. 

Enligt VOKS var ordförande Harry Karlssons och sekreterare Melker Linds 

arbete en starkt bidragande orsak till den positiva utvecklingen som också 

gav förhoppningar om framtida medlemsökningar. En förutsättning var dock 

enligt uppgift från Göteborgssällskapets styrelse ”att sällskapet hade en egen 

lokal för läsesalsbibliotek”, vilket antogs leda till att ytterligare 1 000 

personer skulle ansluta sig. VOKS representant ansåg att ekonomiska 

                                                             
598 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 31–34 Rapport av VOKS representant i Sverige 1953 av A. 

Rylnikov 11 januari 1954. I årsrapporten för 1953 nämns att medlemsantalet stigit från 5 500 

1952 till 7 000 1953. Jmf. tabell 1 och GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 31 Rapport av VOKS 

representant i Sverige 1953 A. Rylnikov 11 januari 1954.  
599 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 31–36 Rapport för VOKS representant i Sverige 1953 av A. 

Rylnikov 11 januari 1954. 
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resurser skulle tillskjutas sällskapet i Göteborg för ”hyra av lokal för 

bibliotek och läsesal”.
600

 

 

Delegationsresor och vänskapsveckor 

I slutet av 1953 står det klart att en förändring skett i fråga om delegations-

utbytesverksamheten. Troligen efter påtryckningar från den sovjetiska 

ambassaden, så innehöll Förbundet Sverige-Sovjetunionens förfrågningar 

om delegationsutbyte endast sovjetiska delegationer som har ”ett direkt 

förhållande till Förbundets verksamhet”. Andra delegationer från ungdoms-

föreningar och fackföreningar som ”ambassaden anser önskvärda 1954 

förutsätts bjudas in genom andra svenska organisationer”.
601

 Rodionov 

ombads att i fortsättningen inte gå via VOKS med förfrågningar om 

delegationsutbyte vid sidan av VOKS kompetensområde, utan genom 

Utrikesministeriet vända sig direkt till berörd organisation. VOKS hade inget 

mandat i dessa frågor, utan agerade bara mellanhand.
602

   

Trots den sovjetiska sidans förändrade inställning under föregående 

period och ambassadens kontinuerligt positiva bemötande av förslag till 

delegationsutbyte fanns det undantag. Ett sådant var förslaget från Förbundet 

                                                             
600 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 31–36 Rapport av VOKS representant i Sverige 1953 A. 

Rylnikov 11 januari 1954. Vissa sällskap hade inte varit tillräckligt aktiva. Detta gällde 

exempelvis sällskapet i Malmö som under året inte haft någon ordförande. Malmösällskapet 

hade under 1953 haft sex filmvisningar av sovjetiska filmer, organiserat en språkcirkel i ryska 

och hjälpt till vid organiserandet av möten som informerade om Sovjetunionen i Landskrona, 

Lund, Helsingborg och Bromölla. I början av 1954 skulle förbundets ordförande besöka 

Malmö-sällskapet för att aktivisera arbetet. Norrköpingssällskapet hade organiserat nio möten 

och filmvisningar, men med få besökare. Det enda evenemang som av VOKS representant 

ansågs lyckat var en föreläsning den 8 oktober 1953 om Sovjetunionen av ”förre ordföranden 

i arbetarnas utbildningsförbund [ABF], socialdemokraten Hirdman, den kända författarinnan 

Maj Hirdman och författaren Harald Beijer”. Annars menade VOKS representant att 

”sällskapet arbetar under villkor av skarp kamp mot lokal reaktion, som försöker tysta ner 

dess verksamhet. Sällskapet har 90 medlemmar”. Sällskapet i Västerås hade 200 medlemmar 

och i Luleå 300. För sällskapet i Luleå hade den filmapparat som överlämnats av VOKS varit 

till stor nytta. VOKS representant menade att en anledning till att vissa sällskap inte 

genomfört några större evenemang var att man hade problem med att hyra passande lokaler 

för sällskapets möten, se GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 31–34 Rapport för VOKS representant 

i Sverige 1953 av A. Rylnikov 11 januari. Angående ”Inafilm” se GARF 5283 op. 22, d. 272, 

s. 191 där Kislova meddelade Rodionov om tillåtelsen av att använda ”Inafilm” för 

sällskapens medlemmar så länge det inte påverkade villkoren för mottagandet av filmer hos 

”Sovexpofilm” i Sverige 18 maj 1951. 
601 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 1 Rodionov till Kislova 25 december 1953. 
602 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 2 Kislova till Rodionov 22 januari 1954. Rodionov skulle 

alltså vända sig direkt till Kulturministeriet, Centrala fackförbundsorganisationen, Sovjetiska 

kvinnors antifascistiska kommitté, Sovjetisk ungdoms antifascistiska kommitté, Sovjetiska 

författarförbundet. 
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Sverige-Sovjetunionen om att skicka en delegation med ”jordbrukare” till 

Sovjetunionen. Rodionov menade kort att en ”inbjudan av denna delegation 

inte är ändamålsenlig”.
603

 VOKS i Moskva delade Rodionov uppfattning.
604

 

Bönderna antogs inte i samma utsträckning som andra grupper kunna 

genomföra det propagandistiska arbetet i Sverige efter hemkomsten.  

Vänskapsveckan som arrangerades av sällskapen Sverige-

Sovjetunionen var enligt VOKS representant även under 1953 en framgång. 

En sovjetisk kulturdelegation medverkade vid olika evenemang – främst 

konserter och föreläsningar – under veckan som besöktes av drygt 10 000 

personer. Konserten som de ryska artisterna gav, sändes dessutom ”i radio 

på sjukhus och andra vårdinrättningar”. Under tiden för genomförandet 

grundades i Sverige sex nya sällskap och omkring 1 000 nya medlemmar 

anslöt sig till sällskapen. Mest nöjd var VOKS representant med att den 

sovjetiska delegationen fått stor uppmärksamhet i svensk media. Svenska 

tidningar belyste genom artiklar, intervjuer och kommentarer den sovjetiska 

delegationen ur olika perspektiv.
605

 Lika nöjd var VOKS med medlemmarna 

i den kulturdelegation som besökt Sovjetunionen i augusti 1953 som efter 

hemkomsten till Sverige framträtt med olika föreläsningar. Dessutom 

genomförde delegationen vid hemkomsten en presskonferens som 

behandlades i flera huvudstadstidningar.
606

 Slutsatsen var att delegations-

utbytet inverkat positivt på ”stärkandet av de kulturella kontakterna mellan 

Sverige och Sovjetunionen”. VOKS representant menade att ”informationen 

                                                             
603 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 1 Rodionov till Kislova 25 december 1953. För ambassadens 

positiva inställning till delegationsutbyte se Archiv vnesjnej politiki Rosisskoj Federatsii 

(hädanefter AVP RF) f. 140, op. 44, papka 60, d. 23. 
604 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 2 Kislova till Rodionov 22 januari 1954. 
605 Tidningarna var Dagens Nyheter, Ny Dag, Svenska Dagbladet och Morgontidningen. 
606 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 34–36 Rapport av VOKS representant i Sverige 1953 A. 

Rylnikov 11 januari 1954. Annat som uppmärksammades av VOKS representant var att 

VOKS försett sällskapen i Stockholm, Göteborg, Sundsvall, Luleå och Skellefteå med 

filmapparater. Under april-maj hade tre av sällskapen arrangerat en barnteckningsutställning 

som erhållits av VOKS som ”besöktes av runt 10 000 personer. Utställningen användes med 

stor framgång”. I oktober hade fotoutställningen ”Stalingrad idag” arrangerats i Stockholm 

och i november hade utrikesminister Undén närvarat vid öppnandet ”av en stor sovjetisk 

bokutställning i utställningssalen på Kungliga biblioteket”. Dessutom växte antalet 

språkcirklar som arrangerades av sällskapen och vid Stockholmssällskapet fanns en rysk-

svensk kör som repeterade varje vecka under ledning av Maxim Stempel. Under året hade 

VOKS försett sällskapen med informationsmaterial i form av dokumentärfoton, VOKS 

Bulletin, böcker och broschyrer, plakat, grammofonskivor, noter etc. Materialet hade 

mestadels skickats från VOKS till den sovjetiska ambassaden som i sin tur skickat det till 

Stockholmssällskapet som hade skickat materialet vidare till de lokala sällskapen och andra 

organisationer. På grund av de många förfrågningarna sällskapen fått – främst från skolor, 

gymnasier, fackföreningar, lärare och studenter – ansåg VOKS representant att det skulle vara 

ändamålsenligt att ge ut en bok om Sovjetunionen på svenska.    
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om Sovjetunionen, som framgångsrikt spreds genom nämnda delegationers 

medlemmar, och kontakterna, som sällskapen erhöll genom 

delegationsmedlemmarna har en mycket stor betydelse för det fortsatta 

arbetet för stärkandet av kontakterna i kulturella frågor mellan båda 

länderna”.
607

   

Huvudsyftet med VOKS delegationsverksamhet 1954 var förutom det 

propagandistiska arbetet att öka samarbetet med svenska företrädare och 

organisationer inom både kulturella och vetenskapliga områden. Elva 

delegationer skulle skickas från Sverige till Sovjetunionen och fyra från 

Sovjetunionen till Sverige. Ytterligare delegationsresor som inte specifi-

cerades närmare utgjordes av forskare från Sverige som skulle hålla föredrag 

vid sovjetiska lärosäten med syftet att ”bredda de vetenskapliga kontakterna 

mellan sovjetiska och svenska forskare”. En av de planerade sovjetiska 

artistdelegationerna skulle under juni månad uppträda på de svenska folk-

parkerna och en delegation från Sverige skulle innehålla representanter från 

de svenska folkparkerna (se nedan).
608

 Vid utarbetandet av förslag på 

delegationsresor var Förbundet Sverige-Sovjetunionen ytterst delaktigt och 

man kom ofta med specifika förslag och önskningar om vilka sovjetiska 

delegationsdeltagare man önskade emotta.
609

  

                                                             
607 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 34–36 Rapport av VOKS representant i Sverige 1953 A. 

Rylnikov 11 januari 1954. Andra slutsatser i årsrapporten var att sällskapen Sverige-

Sovjetunionen använt den av Sovjetregeringen skapade positiva situationen och i viss 

utsträckning ”aktiviserat sin verksamhet”. Trots detta ansågs sällskapen fortfarande ha för få 

medlemmar vilket förklarades med att det, trots politiska förbättringar, fanns en utbredd 

antisovjetisk propaganda i Sverige och att vissa sällskap hade svaga ledningar. Dessutom 

ansågs förbundet fortfarande åsidosätta de lokala sällskapen.  I ”förslagen för stärkandet av 

kulturkontakterna mellan Sverige och SSSR” för 1954 – vilka fått sitt godkännande av 

ambassadör Rodionov (se GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 29 Rodionov till VOKS ordförande 

Denisov 9 januari 1954) – fokuserades delegationsutbytet. Detta rörde både inbjudningar till 

Sovjetunionen och Sverige. Till Sovjetunionen skulle delegationer bjudas in från sällskapen 

Sverige-Sovjetunionen, teater- och musikdelegationer, företrädare för folkparkerna, 

konsertsällskap, fackföreningar, ”en arbetardelegation till förstamaj-firandet”, en 

kvinnodelegation, en författardelegation, en delegation med svenska musikanter. Till Sverige 

skulle följande delegationer skickas: sovjetiska kulturarbetare, en grupp sovjetiska artister för 

deltagande i den svensk-sovjetiska vänskapsveckan, en grupp sovjetiska artister för 

uppträdande i svenska folkparker och violinisten David Oijstrach. Dessutom skulle man 

försöka få till stånd ett ökat samarbete mellan svenska och sovjetiska forskare genom 

delegationsutbyten. Se GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 38–44 Rapport för VOKS representant i 

Sverige 1953 av A. Rylnikov 11 januari 1954. 
608 GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 42–43 Årsrapport av VOKS representant i Sverige A. 

Rylnikov. 
609 GARF 5283 op. 20, d. 304 Sekreterare Bertil Karlsson till VOKS 29 juni 1954; GARF 

5283 op. 20, d. 300 s. 2–3 Organisationssekreterare i Förbundet Sverige-Sovjetunionen Eric 

Thorin till VOKS 4 juni 1953; GARF 5283 op. 20, d. 300, s. 11–32 Ordförande Nils 

Silfverskiöld till VOKS 11 januari 1953; GARF 5283 op. 20, d. 291, s. 1 Knut Tell 9 februari 
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Allt eftersom delegationsutbytet utvecklades och växte i omfattning 

blev VOKS mer inriktat på att använda denna del av verksamheten för att 

höja Sovjetunionens kunskapsnivå inom specifika områden. Det här 

genomfördes på två sätt.  För det första gavs delegationerna från Sverige 

under mitten av 1950-talet större möjligheter att framträda med yrkes- och 

kunskapsspecifika föredrag för den sovjetiska allmänheten och specialister. 

Förfarandet skulle enligt VOKS ”medverka till en djupare bekantskap hos 

sovjetiska människor om tillståndet i den moderna vetenskapen och 

kulturen” i exempelvis Sverige. För det andra utvaldes mer noggrant de 

sovjetiska delegationernas sammansättning. För samtidigt som sällskapens 

önskningar och förslag på delegationer hörsammades togs nu större hänsyn 

till sovjetiska vetenskapsmäns och kulturarbetares önskemål och intressen. 

Av detta skäl konsulterade VOKS vid urvalsprocessen till delegationen olika 

sektioner och berörda ministerier och myndigheter. VOKS menade att detta 

tillvägagångssätt ”säkerställde sovjetiska forskares arbetsframgångar utom-

lands och gav möjlighet för några av dem [att erhålla] nyttig erfarenhet av att 

studera utländska forskare inom det ena eller andra området”. Ett exempel 

var den sovjetiske professorn L. Pravdin som ”inte bara studerade tillståndet 

i skogsbruket i Sverige och upprättade en rad kontakter med framträdande 

svenska forskare, utan också förde med sig för SSSR:s Vetenskapsakademi 

värdefulla vetenskapliga arbeten i fråga om organiserandet av skogsbruk och 

uppställandet av vetenskapliga forskningsarbeten i Sverige”.
610

 Genom de 

olika delegationerna fick också VOKS information om specifika områden 

som utbildning, teater, muséer och Svenska institutet. Informationen 

användes som underlag för olika rapporter om nämnda teman som 

efterföljande sovjetiska delegationer noga studerade för att förbereda fram-

trädanden och erhålla kunskap om Sverige.
611

   

Samtidigt som delegationsutbytesverksamheten utvecklades började 

Förbundet Sverige-Sovjetunionen under andra hälften av 1950-talet 

                                                                                                                                               
1951; GARF 5283 op. 20, d. 291, s. 5 Urban Karlsson 5 februari 1951; GARF 5283, op. 20, d. 

291, s. 19–16 Georg Branting till VOKS 27 januari 1951; GARF 5283 op. 20, 304, s. 19–25 

Ordförande Silvferskiöld och sekreterare Palmær till VOKS 20 december 1953; GARF 5283 

op. 20 d. 308, s. 12–20 Ordförande von Hofsten och sekreterare Palmær till VOKS 4 

november 1955; GARF 5283 op. 20, d. 308, s. 27– 30 Ordförande von Hofsten och 

sekreterare Palmær 26 juli 1955.  
610 GARF 9576 op. 11, d. 2, s. 46–49 citat s. 49 Årsrapport för Skandinaviska avdelningen vid 

VOKS 1956 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov. 
611 GARF 9576 op. 11, d. 2, s. 46–49 citat s. 50, 53–54 Årsrapport för Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS 1956 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov; 

GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 91 P. Makartsev medlem av VOKS styrelse till VOKS 

representant i Sverige A. Sokolov 12 augusti 1957. 



 

153 

samarbeta med turistbyrån Intourist. Exempelvis företogs 1958 genom 

samarbetet både turistresor och ”specialresor för byggnadsarbetare, 

verkstadsarbetare, arkitekter etc”.
612

 Det troliga är att VOKS främst agerade 

mellanhand vid arrangerandet av resor via Intourist. Delegationsutbytes-

verksamheten arrangerad av VOKS gick inledningsvis främst ut på att sprida 

kunskap och informera den svenska befolkningen om Sovjetunionen. Vid 

mitten av 1950-talet började VOKS i högre utsträckning arbeta för att också 

erhålla information och kunskaper från svenska forskare, specialister och 

företrädare från olika områden.  

 

VOKS och nya samarbetspartner  

VOKS i Moskva ansåg att villkoren för Förbundet Sverige-Sovjetunionen 

och de lokala sällskapens arbete förbättrats avsevärt åren 1953–1955. 

Svenska myndigheter och enskilda officiella personer hade ”villigt börjat ta 

emot medlemmar av sovjetiska delegationer”. En sovjetisk kulturdelegation 

under vänskapsveckan i november 1954 hade exempelvis tagits emot av den 

svenske utbildnings- och kulturministern och ”en rad borgmästare, däribland 

Stockholms, och av många höga tjänstemän”.
613

 Men trots detta utvecklades 

inte medlemsantalet i sällskapen som man hoppats. Tidigare hade VOKS 

försökt att få in fler medlemmar i sällskapen genom ett ökat samarbete med 

SKP och genom att aktivt verka för bildandet av ett nationellt förbund och 

kontinuerligt arbeta för kollektivanslutning av fackföreningsmedlemmar. 

Inget hade fått önskad effekt. Därför började VOKS vid mitten av 1950-talet 

att närma sig andra organisationer, med vilka ett samarbete skulle – 

hoppades man – kunna medföra stora medlemsökningar.  

 

VOKS och Folkparkerna 

Folkets parkers centralorganisation (folkparkerna) var en av de första 

formellt opolitiska organisationer i Sverige som VOKS visade intresse för. 

Kontakter hade tagits av VOKS redan 1951, men då var syftet att försöka ge 

sovjetiska artister och cirkusar tillåtelse att använda sig av folkparkerna i 

samband med sina vistelser i Sverige. Enligt Rodionov skulle detta ha varit 

ett utmärkt alternativ eftersom ”de svenska parkerna […] besöks av stora 

                                                             
612 GARF 9576 op. 11, d. 36, s. 238 Organisationssekreterare Bertil Karlsson till VOKS 10 

juni 1958. 
613 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 35 Redogörelse om Förbundet Sverige-Sovjetunionen 
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skaror publik, där majoriteten är arbetare”.
614

 Förslaget fick inget genomslag, 

eftersom VOKS i Moskva inte ansåg att den här verksamheten låg inom 

ramen för VOKS verksamhet.
615

 Likväl ledde de tagna kontakterna till att en 

delegation med tre representanter från folkparkerna reste till Sovjetunionen 

under juni-juli 1952 vilket ”medverkade till att bredda artistutbytet mellan 

SSSR och Sverige”.
616

 Till Förbundet Sverige-Sovjetunionens kongress 1952 

hade VOKS i sin delegation inkluderat direktören för Gorkijparken som svar 

på en förfrågan från de svenska folkparkerna om att bekanta ”sovjetiska 

företrädare […] med de svenska parkernas arbete”. Enligt VOKS avsåg 

Förbundet Sverige-Sovjetunionen att ”använda denna massorganisation, som 

har en verksamhet som årligen omfattar omkring 9 milj. människor för att 

sprida sann information om SSSR”.
617

 Efter dessa två inledande besöks-

utbyten fortsatte delegationer från de svenska folkparkerna att inbjudas till 

Sovjetunionen och sovjetiska artister till Sverige för uppträdande i de 

svenska folkparkerna.
618

 

Troligen underlättade kontakterna med folkparkerna de sovjetiska 

artisternas framträdanden i Sverige. På samma sätt effektiviserades de olika 

besöksutbytena genom det samarbete som 1954 inleddes med den svenska 

turistbyrån Reso,
619

 som ägdes av Kooperativa förbundet (KF) och 

Arbetarnas bildningsförbund (ABF).  

 

VOKS och ABF 

I slutet av april 1955 meddelade Kislova VOKS representant i Sverige och 

tillika andresekreterare vid ambassaden А. Rylnikov att man ville utnyttja 

det ökade intresset för Sovjetunionen i Sverige till att bredda ”de 

                                                             
614 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 180 Vice chefen för femte europeiska avdelningen vid 

Utrikesministeriet P. Orlov till VOKS ordförande Denisov 30 april 1951. 
615 GARF 5283 op. 22, d. 272, s. 181 Kislova till Orlov 5 maj 1951. Enligt Kislova skulle 

istället för VOKS Kommittén för konst vid ministerrådet kontaktas i ärendet. 
616 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 44 Ambassadattachén P. Vedeneev till chefen för 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. 
617 GARF 5283 op. 22, d. 341, s. 86 VOKS ordförande Denisov till Molotov 1 november 

1952. 
618 AVP RF f. 140, op, 44, papka 60, d. 23, s. 26 Rodionov till vice kulturminister 

Tvjerdochlebov, N.E. 24 maj 1955; GARF 5283 op. 22, d. 455, s. 41–43 Årsrapport av VOKS 

representant i Sverige A. Rylnikov. 
619 Se GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 44 Ambassadattachén P. Vedeneev till chefen för 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. I november 1955 slöts ett 

avtal mellan Intourist och Reso om att Reso skulle handha svenska turisters resor till 

Sovjetunionen och sälja Intourists turistdokument, se GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 6 

Intourists vice ordförande B. Chartjenko till VOKS styrelsemedlem V. Zjenichov 26 

december 1955.  
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internationella kulturella kontakterna” genom användandet av ”svenska 

progressiva samhälleliga organisationer” jämsides med sällskapen Sverige-

Sovjetunionen. Kislova bad därför Rylnikov att undersöka möjligheten till 

samarbete med ABF.
620

 Rylnikov ansåg att ABF skulle vara en bra 

samarbetspartner eftersom de ”har möjlighet att använda VOKS material i 

sin lektions- och […] upplysningsverksamhet”. Ett avtal med ABF skulle 

också förhoppningsvis innebära att VOKS i utbyte mot material kunde få 

”information om den svenska kulturen och vetenskapen”.
621

 Efter att också 

chefen för den Skandinaviska avdelningen vid VOKS Sjumilov godkänt 

förslaget
622

 meddelade Rylnikov att ABF ”bekräftat för oss sin beredvillighet 

att stärka kontakterna med VOKS”. Samarbetet skulle inledningsvis bestå av 

att VOKS – som redan skickade VOKS Bulletin till vissa ABF-avdelningar – 

av ABF skulle motta tidningen Fönstret och informationsbroschyrer. ABF 

ville i sin tur erhålla informationsmaterial om utbildnings- och upplysnings-

verksamheten för arbetarna i Sovjetunionen.
623

  

Samarbetet utvecklades och överfördes från VOKS till Förbundet 

Sverige-Sovjetunionen, som redan under första halvåret 1956 genomförde 

flera evenemang gemensamt med ABF
624

 vilka hade godkänts av den 

sovjetiska ambassaden i Stockholm.
625

 Dessutom framträdde sovjetiska 

forskare på inbjudan av ABF i ett antal lokalavdelningar med före-

läsningar.
626

 Rodionov var positiv till utvecklingen eftersom den ”medver-

kade till ett stärkande av verksamhetskontakterna mellan VOKS och ABF 

och öppnar breda möjligheter för spridandet av sann information om 

Sovjetunionen bland svenska arbetare”. ABF beskrevs av Rodionov i början 

av 1956 som ”den största upplysningsorganisationen i Sverige med 

dominans av socialdemokrater som utför lektionsverksamhet företrädesvis 

för arbetare. Dess kollektivmedlemmar utgörs av sammanslutningar av 

fackföreningar, Kooperativa förbundet, det socialdemokratiska partiet och 

andra organisationer” och hade enligt Rodionov en samlad medlemskår ”på 

                                                             
620 GARF 5283 op. 22, d. 501, s. 50 Kislova till Rylnikov 30 april 1955. 
621 GARF 5283 op. 22, d. 501, s. 63 Rylnikov till Kislova 26 maj 1955. 
622 GARF 5283 op. 22, d. 501, s. 64 Sjumilov till P. Vedeneev vid sovjetiska ambassaden i 

Sverige 8 juni 1955. 
623 GARF 5283 op. 22, d. 307, s. 84 Rylnikov till Kislova 22 augusti 1955. 
624 GARF 9576, op. 11, d. 1, s. 35; GARF 9576 op. 11, d. 2, s. 26, 28. 
625 GARF 5283, op. 22, d. 551, s. 1 Rodionov till Denisov 8 december 1955. 
626 GARF 9576, op. 11, d. 1, s. 35; GARF 9576 op. 11, d. 2, s. 26, 28; GARF 5283, op. 22, d. 

551, s. 19 Rodionov till Denisov 10 februari 1956.   
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3 311 000”. ”Av progressiva organisationer samarbetar det [ABF] med SKP 

och Förbundet Sverige-Sovjetunionen”.
627

  

Precis som Rodionov skrev så hade ABF nära kontakter med svenska 

fackföreningar. En förklaring till varför VOKS och Förbundet Sverige-

Sovjetunionen lyckades upprätta kontakter med ABF var troligen – förutom 

ABF:s önskan om att få information om Sovjetunionen i utbildningssyfte – 

Gunnar Hirdmans inflytande i båda organisationerna. Hirdman hade tidigare 

varit rektor vid ABF och ansågs av VOKS vara en av ABF:s bästa föreläsare. 

Han hade vidare varit medlem i förbundsstyrelsen för Sverige-Sovjetunionen 

och var 1956 ordförande i Stockholmssällskapet Sverige-Sovjetunionen. 

VOKS ansåg föga förvånande att Hirdmans inflytande i båda organisa-

tionerna var positivt och skulle utnyttjas.
628

  

Samarbetet utvecklades dock inte alltid som VOKS önskade. VOKS 

och ABF kom våren 1956 överens om att en sovjetisk föreläsare (Pogozjev) 

skulle besöka olika ABF-avdelningar under november 1956. I mitten av juli 

ändrade plötsligt ABF uppfattning och ansåg inte längre att det avtalade 

besöket kunde genomföras. VOKS meddelade ABF att man var ”ytterst 

förvånade” över att ABF brutit avtalet. Men VOKS ansåg att man inte skulle 

vidta några ytterligare åtgärder eller kritisera ABF eftersom ”ABF befinner 

sig under stort inflytande av det svenska socialdemokratiska partiet och 

fackföreningarna” och att sovjetiska specialister hade stor nytta av samröre 

med olika ABF-avdelningar.
629

 VOKS överslätande hållning visar vilken stor 

vikt VOKS lade vid samarbetet med ABF.  

I slutet av 1957 föreslog vice ordförande i Förbundet Sverige-

Sovjetunionen Erland von Hofsten att en delegation från ABF skulle bjudas 

in av sovjetiska fackförbund till Sovjetunionen. En inbjudan till ABF skulle 

enligt von Hofsten kunna utnyttjas ”för att popularisera SSSR:s framgångar 

bland svenskar”. En sådan inbjudan skulle också medföra att VOKS kunde 

påverka delegationens sammansättning vilket skulle kunna utnyttjas.
630

 När 

Förbundet Sverige-Sovjetunionens sekreterare Bertil Karlsson besökte 

Sovjetunionen i juli 1957 för ”avkoppling och behandling” berättade 

Sjumilov att förslaget om att bjuda in en ABF-delegation inte kunde ges 

                                                             
627 GARF 5283, op. 22, d. 551, s. 19 Rodionov till Denisov 10 februari 1956.   
628 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 44 Ambassadattachén P. Vedeneev till chefen för 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. 
629 GARF 5238 op. 22, d. 551, s. 50 Rylnikov till V. Zjenichov medlem av VOKS styrelse 31 

juli 1956. V. Zjenichov höll med Rylnikov om att låta bli att stöta sig med ABF i frågan, se 

GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 54 V. Zjenichov till Rylnikov 25 augusti 1956. 
630 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 99 P. Makartsev medlem av VOKS styrelse till VOKS 

representant i Sverige L. Solovev 13 december 1957. 
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utrymme eftersom det redan fanns långt gångna planer på att bjuda in andra 

delegationer. Dessutom hade ABF enligt Sjumilov ”inte något direkt 

förhållande till VOKS, fastän vi vet att Förbundet är intresserat av att stärka 

kontakterna med denna organisation”.
631

 Det dröjde dock knappt en månad 

innan Sjumilov ändrat uppfattning och för VOKS ledning argumenterade för 

vikten av att etablera ett fast samarbete med ABF. Att dessutom den 

sovjetiska ambassaden ställt sig positiv till ett utvecklat samarbete med ABF 

gjorde att Sjumilov föreslog att en delegation med företrädare från ABF 

skulle besöka Sovjetunionen hösten 1957. Delegationsmedlemmarna skulle 

”bekanta sig med det sovjetiska folkets liv och framträda med föreläsningar 

inom olika områden av den svenska kulturen framför den sovjetiska 

allmänheten”. Sjumilov räknade med att delegationens besök skulle stärka 

kontakterna mellan Förbundet Sverige-Sovjetunionen och ABF.
632

 

Samarbetet mellan ABF och VOKS ledde inte till någon märkbar 

medlemsökning för sällskapen Sverige-Sovjetunionen, men däremot 

utvecklades besöks- och delegationsutbytet mellan ABF och VOKS positivt 

under senare delen av den undersökta perioden.
633

 Under 1960- och 1970-

talen slöts än mer långtgående avtal mellan VOKS efterföljare Förbundet av 

sovjetiska vän- och kulturkontakter med utlandet (SSOD) och ABF
634

 

samtidigt som också andra svenska organisationer – framför allt Svenska 

institutet – blev en samarbetspartner för SSOD.
635

     

                                                             
631 GARF 5283 op. 20, d. 315, s. 4–5 Samtalsanteckningar uppförda av V. Kopina mellan 

Förbundet Sverige-Sovjetunionens sekreterare Bertil Karlsson och G. Sjumilov 29 juli 1957. 
632 GARF 5283 op. 20, d. 315, s. 6 Chefen för Skandinaviska avdlningn vid VOKS G. 

Sjumilov 28 augusti 1957 till VOKS styrelse. 
633 Se GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 99 P. Makartsev medlem av VOKS styrelse till L. 

Solovjev 13 december 1957; GARF 9576 op. 11, d. 2, s. 64 Plan för Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS för 1957 Sjumilov. 
634 Se exempelvis GARF 9576 op. 20, d. 135,GARF 9576 op. 20, d. 136 GARF 9576 op. 20, 

d. 446, GARF 9576 op. 11 d. 178. 
635 Det fanns 1956 också förhoppningar från VOKS om att kunna utveckla ett samarbete med 

Svenska institutet, se GARF 9576 op. 11 d. 2, s. 29 Chefen för Skandinaviska avdelningen 

vid VOKS G. Sjumilov 20 november 1956; GARF 9576 op. 11 d. 2, s. 53 Årsrapport för den 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS 1956, G. Sjumilov; GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 46 

Ambassadattachén P. Vedeneev till chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. 

Sjumilov 13 april 1956; GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 56–57 VOKS vice ordförande Jakovlev 

till Rodionov 15 augusti 1956. För 1958 se GARF 9576 op. 11, d. 4, s. 4, 5, 26 Årsrapport för 

Skandinaviska avdelningen vid VOKS 1958 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid 

SSOD E. Gorlinskij. Skandinaviska avdelningen vid SSOD tillsammans med Sällskapet 

SSSR-Sverige och Förbundet Sverige-Sovjetunionen avtalade om utbyte av informations-

material med Svenska institutet vilket under 1958 bland annat ledde till att Svenska institutet 

skickade en utställning om Selma Lagerlöf till Sovjetunionen i november 1958, se GARF 

9576 op. 11 d. 4, s. 25 Skandinaviska avdelningens årsrapport för 1958 chefen för 

Skandinaviska avdelningen vid SSOD E. Gorlinskij. För samarbetsplanerna för SSOD och 
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Relativa framgångar 

Enligt VOKS utvecklades verksamheten i sällskapen Sverige-Sovjetunionen 

och VOKS i Sverige på ett bra sätt under 1955 och inledningen av 1956.
636

 

Både sällskapen och VOKS kom under den här perioden närmare den 

svenska makteliten. VOKS ordförande Denisov blev under 1955 mottagen 

av statsminister Tage Erlander, utrikesminister Östen Undén och 

utbildningsminister Ivar Persson. De svenska medierna fortsatte att belysa de 

sovjetiska delegationsbesöken i Sverige och sällskapen Sverige-

Sovjetunionen lyckades under perioden upprätta kontakter med andra 

svenska organisationer som kunde vara behjälpliga med att sprida 

information om Sovjetunionen (ABF, Svenska kvinnors vänsterförbund och 

Reso). Dessutom ökade spridningen av informationsmaterial från VOKS och 

sällskapen som nu emottogs av en rad skolor, studiecirklar, ”olika 

organisationer och privatpersoner”.
637

 Detsamma gällde vetenskapligt 

material som av Förbundet Sverige-Sovjetunionen kontinuerligt överläm-

nades till bland annat ”Ryska institutet vid Stockholms högskola, Slaviska 

institutet vid Göteborgs universitet, Karolinska institutets bibliotek”. Jämfört 

med 1952 var förfrågningarna om informationsmaterial om Sovjetunionen 

från olika organisationer dubbelt så stor 1956. Sällskapens kärnverksamhet i 

form av föreläsningar om Sovjetunionen och filmvisningar hade också 

utvecklats positivt.
638

 Höjdpunkten var den 5 juni 1956 när statsminister 

Tage Erlander framträdde vid Stockholmssällskapets 20-årsjubileum
639

 ”med 

sina intryck om den svenska regeringens resa till SSSR våren 1956”. 

                                                                                                                                               
Svenska institutet 1959 se GARF 9576 op. 11, d. 35, s. 198 Direktiv för SSOD:s representant 

i Sverige.   
636 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 43–44 Attachén vid sovjetiska ambassaden i Stockholm P. 

Vedeenev till chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956; 

GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 56 VOKS vice ordförande Jakovlev till Rodionov 15 augusti 

1956. 
637 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 35 Sammanställning om Förbundet Sverige-Sovjetunionen, se 

även GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 44–46 Attachén vid sovjetiska ambassaden i Stockholm P. 

Vedeenev till chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. 
638 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 36 Sammanställning om Förbundet Sverige-Sovjetunionen. 
639 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 45 Attachén vid sovjetiska ambassaden i Stockholm P. 

Vedeenev till chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. 

Sektionerna som eftersöktes enligt mönster från VOKS var i januari 1958 1) Allmän 

vetenskap, 2) Rättssektionen, 3) Sektionen för östkunskap, 4) Naturvetenskap, 5) 

Vetenskapliga-tekniska sektionen, 6) Medicinska sektionen, 7) Lantbrukssektionen, 8) 

Pedagogiska sektionen, 9) Sektionen för bildande konst, 10) Arkitektsektionen, 11) 

Musiksektionen, 12) Teatersektionen, 13) Filmsektionen, 14) Fotosektionen, GARF 9576 op. 

11, d. 36, s. 35–39 Vice chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS V. Kurentsov till 

VOKS representant i Sverige A. Sokolov 31 januari 1958. 
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Erlander avslutade sitt framträdande med ”en uppmaning till breddande av 

kontakterna med Sovjetunionen”.
640

  

Trots de relativa framgångarna fanns det enligt VOKS en rad 

svagheter i sällskapens arbete. Förutom att sällskapen inte blivit en 

”massorganisation” var en av dessa att den ”progressiva allmänheten, 

Sveriges vanliga människor önskar samarbeta med Sovjetunionen, men långt 

ifrån alla förstår betydelsen av Förbundet Sverige-Sovjetunionen för 

stärkandet av det svensk-sovjetiska samarbetet”. Slutsatsen baserades på att 

de relativt populära och välbesökta evenemangen inte resulterade i ökade 

medlemstal. Sällskapen hade inte heller i någon större utsträckning lyckats 

attrahera den svenska intelligentian vilket förklarades med frånvaron av 

sektioner inom sällskapen.
641

 Sällskapen utgjordes enligt VOKS fortfarande 

av främst ”kommunistiska arbetare” på grund av att förbundet genomfört 

”ett svagt arbete […] bland olika lager av befolkningen och då speciellt 

bland personer verksamma inom vetenskap, kultur och konst”. VOKS 

beklagade även att sällskapens evenemang ”för att bekanta den svenska 

allmänheten med Sovjetunionens framgångar” hade en ”kampanjartad 

karaktär”.
642

 Dessutom hade arbetet med att kollektivansluta medlemmar 

inte lyckats. De enda medlemmar som var kollektivanslutna var de 35 

personerna i kören vid Ryska institutet i Stockholm.
643

  

Ett sätt att stärka sällskapens verksamhet var enligt attachén vid den 

sovjetiska ambassaden att Förbundet Sverige-Sovjetunionen och VOKS 

intensifierade arbetet med att informera den sovjetiska befolkningen om den 

svenska kulturen. En sådan satsning ansågs ”kunna likvidera den ensidiga 

karaktären på Förbundets verksamhet (Sovjetunionens propaganda) [och] 

medverka till att höja dess auktoritet och bredda dess verksamhetssfär”.
644

 

Ensidigheten skulle alltså undvikas genom att förbundet ”skickar VOKS ett 

litet bokbibliotek med moderna svenska författare, en samling vetenskaplig 

litteratur (arbeten från något svenskt institut, litteratur inom ett speciellt 

vetenskapsområde, teknik osv.) eller noter från några moderna svenska 

                                                             
640 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 33–35 Sammanställning om Förbundet Sverige-Sovjetunionen. 
641 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 36 Sammanställning om Förbundet Sverige-Sovjetunionen, se 

också GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 44–46 attachén vid sovjetiska ambassaden i Stockholm P. 

Vedeenev till chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. 
642 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 56 VOKS vice ordförande Jakovlev till Rodionov 15 augusti 

1956. 
643 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 36 Sammanställning om Förbundet Sverige-Sovjetunionen, se 

även GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 44–46 Attachén vid sovjetiska ambassaden i Stockholm P. 

Vedeenev till chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. 
644 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 46 Attachén vid sovjetiska ambassaden i Stockholm P. 

Vedeenev till chefen för Skandinaviska avdelningen vid VOKS G. Sjumilov 13 april 1956. 
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kompositörer, och samtidigt rekommenderar den mest lämpliga litteraturen 

för översättning”. Därefter kunde VOKS skriva meddelanden om det 

överförda materialet i pressen vilket ”skulle medverka till höjning av 

Förbundets auktoritet i Sverige som nationell organisation”.
645

 Därutöver 

ansåg Rodionov återigen att VOKS skulle avlöna en heltidsarbetande person 

i Sverige som ”skulle ha möjlighet att oftare besöka de lokala sällskapen för 

praktisk (inom förhållandenas tillåtna ramar) hjälp”. I vanlig ordning 

önskade Rodionov öka anslagen till VOKS representant i Sverige eftersom 

Förbundet Sverige-Sovjetunionens otillräckliga ekonomiska resurser 

medförde att någon ”teknisk arbetare” inte kunde anställas för att ”avlasta 

[…] sällskapets sekreterare för beslut i principiella frågor om Förbundets 

arbete och inspektionsresor till lokala sällskap”.
646

 

Händelserna hösten 1956 i Ungern försvårade enligt VOKS Förbundet 

Sverige-Sovjetunionens arbete
647

 eftersom svenska organisationer som 

Konsertbolaget och Folkparkerna tackade nej till att förhandla om kultur-

utbyte för 1957.
648

 Av detta skäl meddelade Förbundet Sverige-Sovjet-

unionen de lokala sällskapen att ”framför sällskapen Sverige-Sovjetunionen 

står nu som aldrig tidigare en stor uppgift [med att] verka för stärkande av 

fredliga och kulturella kontakter mellan de båda länderna”.
649

 Mot bakgrund 

av den svåra situationen och kraftsamlingen från sällskapen konstaterade den 

sovjetiska vice kulturministern S. Kaftanov efteråt att ”läget förbättrades 

först mot slutet av 1957, början av 1958”.
650

 Följderna av händelserna i 

Ungern tycks dock inte ha blivit speciellt påtagliga och märktes inte i 

verksamhetsplanerna, som utformades på samma sätt som de gjort åren före 

1956.
651

  

                                                             
 645 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 56 VOKS vice ordförande Jakovlev till Rodionov 15 augusti 

1956. 
646 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 39 Chefen för Skandinaviska avdelningen vid 

Utrikesministeriet I. Ilitjev till VOKS ordförande Denisov 29 juni 1956. Rodionov ville ha 

ytterligare 20 000 kronor till VOKS representant i Sverige. Kislova svarade Ilitjev att V. 

Zjenichov (medlem av VOKS styrelse) skulle diskutera frågan om höjda anslag och en 

heltidsanställd vid ett möte med ambassaden i oktober, se GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 40 

Kislova till Ilitjev 9 juli 1956. 
647 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 37 Sammanställning om Förbundet Sverige-Sovjetunionen. 
648 RGANI f. 5, op. 36, rolik 5834, d. 57, s. 69 Vice kulturminister S. Kaftanov till CK 3 april 

1958. 
649 GARF 9576 op. 11, d. 1, s. 37 Sammanställning om Förbundet Sverige-Sovjetunionen. 
650 RGANI f. 5, op. 36, rolik 5834, d. 57, s. 69 Vice kulturminister S. Kaftanov till CK 3 april 

1958. 
651 GARF 9576 op. 11, d. 2 s. 25–28, Chefen för den Skandinaviska avdelningen, G. 

Sjumilov; GARF 9576 op. 11, d. 2 s. 81, Tillfällige chefen för Skandinaviska avdelningen, V. 

Kurentsov; GARF 9576 op. 11, d. 3, s. 1 Plan för den Skandinaviska avdelningen 1958, 

Tillfällige chefen för den Skandinaviska avdelningen V. Kurentsov. 
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Bildandet av SSOD och Sällskapet SSSR-Sverige  

I början av mars 1957 bildades den Statliga kommittén för kulturkontakter 

med utlandet (GKKS) vid Ministerrådet.
652

 I samband med detta blev Nina 

Popova ny ordförande i VOKS
653

 och uppdrogs samtidigt att reformera 

organisationen.
654

 Popovas utnämning var sannolikt en del av en mer allmän 

omdaningsprocess av den sovjetiska kulturverksamheten. Bildandet av 

GKKS fick konsekvenser för VOKS och sällskapen Sverige-Sovjetunionen 

eftersom GKKS nu fick ansvar för internationella kulturkontakter och det 

propagandistiska arbetet. I början av maj 1957 meddelade den sovjetiska 

ambassadören i Stockholm Fjodor Gusev GKKS ordförande Georgij Zjukov 

– precis som sin företrädare Rodionov gjort ett år tidigare – att VOKS borde 

skjuta till mer pengar och att fler utöver sekreteraren borde heltidsanställas 

vid Förbundet Sverige-Sovjetunionen. Förbundet hade dock fått ytterligare 

en heltidsanställd i form av en ”teknisk arbetare” efter Rodionovs förslag i 

juni 1956 men detta var enligt Gusev inte tillräckligt. Enligt Gusev skulle 

förbundsledningen behöva minst fyra heltidsanställda ”av vilka två ska vara 

omkringresande instruktörer för att kontrollera och organisera arbetet i de 

lokala” sällskapen. Dessutom ansåg Gusev att det ”i så stora industricentra 

som Göteborg, Malmö och Kiruna ska finnas en heltidsanställd arbetare vid 

sällskapet”. Åtgärderna skulle enligt Gusev avsevärt förbättra sällskapens 

arbete ”och följaktligen våra kulturella kontakter med Sverige”. För att 

förverkliga förslagen krävdes dock att VOKS ”ökade anslagen till förbundet, 

åtminstone tre gånger”. Sällskapens prekära ekonomiska situation berodde 

enligt Gusev på att priserna i Sverige ”ökat med 60 % och naturligtvis har 

sällskapens kostnader ökat. Likväl har VOKS inte ökat medlen till 

sällskapet, trots vår begäran.”
655

 Förslagen konkretiserades senare i ett 

beslutsunderlag för CK där Sjumilov och Kuratov vid VOKS skulle utse 

lämpliga kandidater till de heltidsanställda tjänsterna i Förbundet Sverige-

Sovjetunionen. Dessutom gjorde beslutsunderlaget gällande att VOKS skulle 

öka sitt ekonomiska stöd till Förbundet Sverige-Sovjetunionen till 40 000 

                                                             
652 GARF 9518 op. 1, d. 2, s. 48 Ordförande i Ministerrådet N. Bulganin och 

verksamhetschefen vid Ministerrådet A. Korobov 4 mars 1957.  
653 GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 95 VOKS styrelsemötesprotokoll 27 april 1957. 
654 Se kap 2 och GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 98–101 VOKS styrelsemöte 17 maj 1957 och 

GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 122 VOKS styrelsemöte 10 juni 1957; GARF 5283 op. 22, d. 

563, s. 144 Underlag till beslutsförslaget från VOKS till CK, Popova 17 juni 1957. 
655 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 85 Sovjetunionens ambassadör i Sverige F. Gusev till GKKS 

ordförande Zjukov 30 april 1957. Zjukov vidarebefordrade sedan informationen från Gusev 

till VOKS ordförande Popova 7 maj 1957; GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 84. 



 

162 

rubel till dåtidens växelkurs per kvartal.
656

 Från VOKS i Moskva 

meddelades dock att inget av förslagen kunde beslutas om utan vidare 

granskning av VOKS styrelse, men att hänsyn skulle tas till förslagen i 

kommande planer och budgetar.
657

 

Under slutet av 1957 och de första månaderna av 1958 fokuserade 

VOKS/SSOD och den Skandinaviska avdelningen allt mer på bildandet av 

Sällskapet SSSR-Sverige.
658

 Bildandet ingick alltså i den omstrukturering av 

VOKS till SSOD som beslutades av CK i slutet av 1957 och genomfördes i 

början av 1958.
659

 I mars 1958 hölls Förbundet Sverige-Sovjetunionens 

fjärde kongress där förbundets tidigare vice ordförande, Erland von Hofsten 

(som enligt VOKS var socialdemokrat) valdes till ny ordförande.
660

 Vid 

kongressen närvarade en sovjetisk delegation som fått i uppdrag att hälsa 

från det nybildade SSOD och betona det sovjetiska folkets fredssträvan och 

intresse för Sverige.
661

 Några dagar efter att kongressen avslutats skickade 

SSOD:s ordförande Popova ett brev till Förbundet Sverige-Sovjetunionens 

ordförande Erland von Hofsten och sekreterare Eva Palmær. I brevet 

                                                             
656 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 92–93 Beslutsunderlaget innehöll också förslag om att bättre 

använda svenska delegationer under sin vistelse i Sovjetunionen genom föreläsningar, möten 

med vetenskapsmän och kulturarbetare etc. för att popularisera den svenska kulturen i landet. 

De sovjetiska delegationerna i Sverige skulle också användas bättre genom VOKS 

representants försorg och genom att försöka få in sovjetiskt material i svenska radio-

sändningar. 
657 GARF 5283 op. 22, d. 551, s. 90 P. Makartsev medlem av VOKS styrelse till VOKS 

representant i Sverige A. Sokolov 12 augusti 1957. 
658 GARF 9576 op. 11, d. 3, s. 1 Plan för den Skandinaviska avdelningen 1958 – 

delegationsutbyte och enskilda kulturarbetare V. Kurentsov vice chef för Skandinaviska 

avdelningen vid VOKS; GARF 9576 op. 11, d. 3, s. 13 Skandinaviska avdelningens plan för 

1958 för utvecklandet av kulturkontakter med Sverige Chefen för Skandinaviska avdelningen 

E. Gorlinskij; GARF 9576 op. 11, d. 3, s. 26 Protokoll medarbetsmöte för den Skandinaviska 

avdelningen 14 april 1958; GARF 9576 op. 11, d. 3, s. 38 Arbetsplan för den Skandinaviska 

avdelningen för maj 1958; GARF 9576 op. 11, d. 3, s. 40 Arbetsplan för den Skandinaviska 

avdelningen för juni 1958; GARF 9576 op. 11, d. 3, s. 44 Arbetsplan för den Skandinaviska 

avdelningen juli 1958. 
659 RGANI F. 89 op. 55, d. 21 s. 35 V. Teresjjun, vice chef för Internationella avdelningen CK 

KPSS och B. Mirosjnitjenko, vice chef för Avdelningen för kontakter med Kommunistiska 

och arbetarepartier i socialistiska länder CK KPSS 28 november 1957; RGANI F. 89 op. 55, 

d. 21, s. 1–3; GARF 5283 op. 22, d. 563, s. 147 Underlag till beslutsförslaget från VOKS 

Popova 17 juni 1957; RGANI F. 89 op. 55, d. 21 s. 1–37; GARF 9576 op. 11, d. 39, s. 1–3 

SSOD:s ordförande N. Popova till Förbundet Sverige-Sovjetunionens ordförande Erland von 

Hofsten och sekreterare E. Palmær 24 mars 1958 om att en konferens hållits 17–18 februari 

1958 där ”Grundandet av Förbundet av sovjetiska sällskap med vän- och kulturkontakter med 

utlandet” (SSOD) presenterades. Enligt Nyheter från Sovjetunionen bildades SSOD på 

konferensen i fabruari 1958, se Nyheter från Sovjetunionen, nr. 9 (1958). 
660 GARF 9576 op. 2, d. 65, s. 158 Rapport om Förbundet Sverige-Sovjetunionen. 
661 GARF 9576 op. 11, d. 36, s. 84 Direktiv till den sovjetiska delegationen från SSOD:s 

presidium 10 mars 1958. 
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informerades om att det i Sovjetunionen under den senaste tiden bildats 

vänskapsförbund med Kina, Bulgarien, Ungern, Tyskland, Indien, Italien 

Polen, Tjeckoslovakien och Finland. Enligt Popova hade initiativtagare till 

bildandet varit sovjetiska ”arbetare och kolchosarbetare, företrädare från 

vetenskap och kultur, författare och journalister” och att ”förslag om 

bildandet av [nya] sällskap” fortsatte att komma. Popova menade att den här 

utvecklingen var ”ännu en tydlig bekräftelse av det sovjetiska folkets 

uppriktiga strävan för fortsatt stärkande av vänskapen och breddande av det 

kulturella samarbetet med utländska befolkningar, oberoende av deras 

statliga och samhälleliga system, i intresse av kulturell progression och fred i 

hela världen”.
662

 Popova informerade också om att Vänskapens hus (Dom 

druzjby) i Moskva skulle bli basen även för SSOD och poängterade att de 

redan existerande kontakterna mellan Förbundet Sverige-Sovjetunionen och 

VOKS ”nu ska bli ännu framgångsrikare och utvecklas på en än bredare 

grund med SSOD”.
663

  

Sommaren 1958 bildades Sällskapet SSSR-Sverige.
664

 Ordförande 

blev akademiledamoten och nobelpristagaren Nikolaj Semjonov och 

ansvarig sekreterare chefen för den Skandinaviska avdelningen V. 

Kurentsov.
665

 En delegation från Sverige med bland andra Gunnar Hirdman, 

Maja Hirdman och Arvid Rudling närvarade vid bildandet.
666

 Det gjorde 

också den svenske ambassadören i Moskva Rolf Sohlman, som framträdde 

med ”ett tal […] vänskapligt till karaktären”.
667

 Bildandet av Sällskapet 

SSSR-Sverige syftade enligt SSOD till att stärka vänskapen, förståelsen och 

                                                             
662 GARF 9576 op. 11, d. 39, s. 1 Ordförande för SSOD N. Popova till ordförande i Förbundet 

Sverige-Sovjetunionen E. von Hofsten och (enligt Popova general-) sekreterare E. Palmær 24 

mars 1958. 
663 GARF 9576 op. 11, d. 39, s. 2–3 Ordförande för SSOD N. Popova till ordförande i 

Förbundet Sverige-Sovjetunionen E. von Hofsten och sekreterare E. Palmær 24 mars 1958. 
664 Vilket alltså var en del av uppfyllandet av besluten från CK med skapandet av motsvarande 

sällskap som fanns i utlandet, RGANI F. 89, op. 55, d. 21, s. 1–37. 
665 GARF 9576 op. 11, d. 4, s. 1–5 Chefen för den Skandinaviska avdelningen E. Gorlinskij. 

En av de vice ordförandena var författaren Michail Socholov, se Nyheter från Sovjetunionen, 

nr. 13 (1959). 
666 GARF 9576 op. 11, d. 43, s. 55 SSOD:s presidiums vice ordförande V. Gorsjkov till 

chefen för konsulatstyrelsen vid Utrikesministeriet A. Vlasov 12 juni 1958. 
667 GARF 9576 op. 11, d. 4, s. 2 Årsrapport för den Skandinaviska avdelningen 1958 av 

chefen för den Skandinaviska avdelningen E. Gorlinskij, se också Nyheter från 

Sovjetunionen, nr. 24 (1958) där en del av Sohlmans tal återges: ”Våra länder, förklarade den 

svenske ambassadören, är grannar. Samma hav, som omger en stor del av Sverige, når också 

fram till ert vidsträckta lands kuster. Sveriges historia är sammanflätad med ert lands historia. 

Därför är det naturligt att våra folk hyser intresse för varandra.” Se också Nyheter från 

Sovjetunionen, nr. 44 (1958). 
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det kulturella samarbetet mellan länderna.
668

 I beslutsprotokollet från 

grundandet 1958 poängterades  

 

att mellan Sovjetunionen och Sverige existerar en god grannsämja och en 

framträdande känsla av ömsesidig respekt och strävan för fred och samarbete. Dessa 

förhållanden har utvecklats speciellt gynnsamt under senare år, tack vare ökade 

kontakter mellan olika organisationer och myndigheter i våra länder, personliga 

kontakter mellan arbetare och jordbrukare, statsmän och samhällsengagerade 

personer, vetenskapsmän, kulturpersonligheter och företrädare för vitt skilda yrken. 

Sovjetmänniskorna är beredda att orubbligt och allsidigt bredda de vänskapliga 

kontakterna med det svenska folket. Beslutsmötet är övertygat om att Sällskapet 

SSSR-Sveriges verksamhet kommer medverka till en vidare stärkning av samarbetet 

mellan det sovjetiska och svenska folket.669  

 

Semjonov menade att samarbetet mellan Sverige och Sovjetunionen och 

bildandet av Sällskapet SSSR-Sverige var ytterligare ett steg mot en 

fredligare värld. Ursprunget till vänskapen mellan ländernas befolkningar 

grundades enligt Semjonov på att ”sovjetmänniskorna visar aktning för 

Sveriges traditionella neutralitetspolitik” och ”värdesätter den svenska 

deklarerade utrikespolitiken om ’frihet från blocken’”. Dessutom 

uppskattades enligt Semjonov Sveriges agerande inom FN och landets 

medverkan för internationell avspänning.
670

 Den svenska sidan uppmärk-

sammades också av Semjonov då han menade att det ”svenska samhället 

stödjer SSSR:s förslag, syftandes till avspänning [och] värdesätter högt det 

historiska beslutet från Högsta Sovjet SSSR i frågan om ensidigt upphörande 

av Sovjetunionens provsprängning av atom-vätevapen”. Likaså menade 

Semjonov att svenskar som besökt Sovjetunionen blivit övertygade om att 

”vi kan lära mycket av varandra, att samarbete mellan våra länder är 

ömsesidigt gynnsamt och nyttigt [och] för våra folk närmare varandra”.
671

  

 

                                                             
668 GARF 9576 op. 2, d. 49, s. 2 Ordförande vid beslutsmötet för bildandet av Sällskapet 

SSSR-Sverige 18 juni 1958 V. Gorsjkov; GARF 9576 op. 11, d. 37, s. 67. Förste vice 

ordförande vid ledningen för SSSR-Sverige, V. Kovda och sekreterare V. Kurentsov, 30 juli 

1958. 
669 GARF 9576 op. 2, d. 48, s. 1. Protokoll från beslutsmötet vid grundandet av Sällskapet 

SSSR-Sverige, ordförande vid beslutsmötet V. Gorshkov 18 juni 1958. 
670 GARF 9576 op. 2, d. 48, s. 26 Avskrift vid beslutsmötet vid grundandet av Sällskapet 

SSSR-Sverige, den nyvalde ordföranden i Sällskapet SSSR-Sverige N. Semjenov18 juni 

1958. 
671 GARF 9576 op. 2, d. 48, s. 26–29 Avskrift vid beslutsmötet vid grundandet av Sällskapet 

SSSR-Sverige, den nyvalde ordföranden i Sällskapet SSSR-Sverige N. Semjenov18 juni 

1958. 
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Vid sidan av sällskapen och VOKS 

Mot slutet av 1957 utarbetades ett officiellt kulturavtal mellan USA och 

Sovjetunionen som undertecknades i början av 1958.
672

 Med underteck-

nandet av det sovjetisk-amerikanska avtalet och liknande avtal med andra 

länder så ökade den sovjetiska stockholmsambassadens intresse av att sluta 

ett officiellt kulturavtal med Sverige. Under första halvåret av 1958 

uppvaktade sovjetiska ambassadtjänstemän det svenska Utrikesdepart-

ementet i syfte att utöka de kulturella kontakterna mellan länderna med 

förhoppningar om att skapa ett officiellt mellanstatligt kulturavtal.
673

  

I slutet av januari besökte inspektören vid avdelningen för Västeuropa 

vid GKKS V. Chlopin och N. Voinov, rådgivare vid sovjetiska ambassaden i 

Stockholm, chefen för första politiska avdelningen vid svenska 

Utrikesdepartementet Bo Siegbahn. Under mötet informerades Siegbahn om 

GKKS verksamhet och att de ökade förfrågningarna om möjligheten till 

delegationsutbyte med Sovjetunionen inte kunde genomföras tillfreds-

ställande utan ”planering och koordinering”. Lösningen var enligt GKKS ett 

”avtal om kultur- och vetenskaplig-tekniskt utbyte” mellan Sverige och 

Sovjetunionen vilket skulle medföra en ”breddning av de kulturella 

kontakterna” och vara en del av de sovjetiska försöken att ”tillfredsställa det 

utländska intresset för kulturutbyte med SSSR”. De sovjetiska representant-

erna påminde Siegbahn om Erlanders besök i Sovjetunionen och om att i 

”den sovjet-svenska kommunikén från 3 april 1956 konstaterades ett 

ömsesidigt intresse från den svenska och sovjetiska sidan för utvecklande av 

kulturella och vetenskaplig-tekniska kontakter mellan våra länder”. Siegbahn 

förklarade att Sverige önskade utveckla de kulturella och vetenskaplig 

kontakterna med Sovjetunionen, men att Sverige ”varken kan eller vill sluta 

ett sådant avtal med något land”. Enligt Siegbahn fanns det i Sverige inte 

något organ eller någon myndighet liknande GKKS, utan det enda som fanns 

att tillgå var Svenska institutet som dock inte handhade evenemang och 

                                                             
672 GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 10 Samtalsanteckningar från möte mellan chefen för 

pressavdelningen vid Utrikesdepartementet Backlund och GKKS V. Chlopina och Voinov 

rådgivare vid sovjetiska ambassaden i Stockholm 1 februari 1958; GARF 9518 op. 1, d. 304, 

s. 13–14 Samtalsanteckningar från möte mellan chefen för första politiska avdelningen vid 

Utrikesdepartementet B. Siegbahn och GKKS V. Chlopina och N. Voinov rådgivare vid 

sovjetiska ambassaden i Stockholm 24 januari 1958. 
673 GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 13–14 Samtalsanteckningar från möte mellan chefen för första 

politiska avdelningen vid Utrikesdepartementet B. Siegbahn och GKKS V. Chlopin och N. 

Voinov rådgivare vid sovjetiska ambassaden i Stockholm 24 januari 1958; GARF 9518 op. 1, 

d. 304, s. 10–12 Samtalsanteckningar från möte mellan chefen för pressavdelningen vid 

Utrikesdepartementet Backlund och GKKS V. Chlopina och N. Voinov rådgivare vid 

sovjetiska ambassaden i Stockholm 1 februari 1958. 
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utbyten av teatergrupper, musikensembler, enskilda artister eller liknande 

grupper. Sådana utbyten skedde i Sverige på initiativ av enskilda 

organisationer och privatpersoner.
674

  

Mot bakgrund av detta inbjöds Chlopin och Voinov till samtal med 

chefen för pressavdelningen vid Utrikesdepartementet Sven Backlund. 

Skälet var att Backlund ombetts studera ”frågan om breddning av 

kulturkontakterna med Sovjetunionen”. Chlopin påpekade att de sovjetiska 

internationella kulturkontakterna ökat i sådan omfattning att det för ”5–6 år 

sedan var svårt att föreställa sig att sådant utbyte skulle ta sig sådana 

utbredda former” vilket föranlett en rad länder att sluta kulturavtal med 

Sovjetunionen. Backlund konstaterade att under ”senare tid […] lägger en 

rad länder – så som Frankrike, Italien, USA och andra – stor vikt vid 

kulturkontakter med andra länder, och tillskriver detta stor politisk och 

propagandistisk betydelse”. Enligt Backlund lade man också i Sverige stor 

vikt vid kulturkontakter och ville utveckla dessa med Sovjetunionen. Ett 

avtal med Sovjetunionen var enligt Backlund inte möjligt med tanke på de 

”byråkratiska hinder” som fanns i Sverige och menade vidare att problemet 

alltså inte fanns i avtalet utan i ”det praktiska beslutet” att avtala om 

kulturkontakterna. Backlund upprepade Siegbahns motivering att det inte 

fanns någon svensk myndighet lämpad för ett sådant avtal vilket föranledde 

Chlopin att modifiera tidigare förslag till att nu istället handla om ”att hitta 

former för samverkan för praktisk breddning av de kulturella kontakterna” 

och inte nödvändigtvis sluta ett mellanstatligt avtal. En dylik samverkan 

skulle exempelvis kunna handla om att sammanställa listor på vilka 

önskningar båda sidor hade för kulturutbytet för kommande år. Ett samarbete 

av detta slag skulle underlätta planering och försöken att ”tillfredsställa den 

andra sidans förfrågningar”. Backlund instämde men menade att ytterligare 

granskning av frågan skulle göras. Man skulle även gå ut med förfrågningar 

till olika svenska universitet om ett ökat utbyte vilket skulle kunna medföra 

att den ekonomiska frågan av kulturutbytet fick sin lösning genom statliga 

medel.
675

  

Trots de vaga löftena och blygsamma resultaten av samtalen fortsatte 

frågan om svensk statlig inblandning i det sovjetisk-svenska kulturutbytet att 

                                                             
674 GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 13–14 Samtalsanteckningar från möte mellan chefen för första 

politiska avdelningen vid Utrikesdepartementet B. Siegbahn och GKKS V. Chlopin och N. 

Voinov rådgivare vid sovjetiska ambassaden i Stockholm 24 januari 1958. 
675 GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 10–12 Samtalsanteckningar från möte mellan chefen för 

pressavdelningen vid Utrikesdepartementet Backlund och GKKS V. Chlopina och N. Voinov 

rådgivare vid sovjetiska ambassaden i Stockholm 1 februari 1958. 
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engagera de sovjetiska representanterna. I slutet av februari 1958 vid en 

middag organiserad av den sovjetiska ambassaden i Stockholm för svenska 

Utrikesdepartementets chefer diskuterade ”under ett privat samtal” 

rådgivaren vid sovjetiska ambassaden I. Borisov med chefen för den 

politiska avdelningen vid Utrikesdepartementet Sverker Åström det 

sovjetisk-svenska kulturutbytet. Åström meddelade under samtalet att det 

svenska Utrikesdepartementet ”i det stora hela var nöjt med karaktären och 

omfattningen av kulturutbytet mellan Sverige och Sovjetunionen” och att 

arbetet skulle fortsätta likt tidigare och med tiden utvecklas. Ett kulturavtal 

mellan Sverige och Sovjetunionen var enligt Åström inte önskvärt då ett 

sådant avtal ”inte förbättrar kulturutbytet mellan länderna, eftersom vi i 

Sverige inte har något centralt organ, som skulle kunna se efter uppfyllandet 

av ett sådant avtal”. Efter att ytterligare förklarat för Borisov varför Sverige 

inte kunde eller ville sluta ett officiellt kulturavtal med Sovjetunionen 

avslutade Åström med att ”vi är inte anhängare av avtal, vi är anhängare av 

breddning av de kulturella kontakterna med Sovjetunionen”.
676

  

Under den undersökta perioden avtalades inte om något formellt 

kulturavtal mellan Sverige och Sovjetunionen. Uppenbarligen var man från 

svensk sida inte villig att frångå sina principer och att tillmötesgå de 

sovjetiska förslagen om ett avtal. Efter ytterligare samtal och sovjetiska 

påtryckningar under 1959
677

 tycks den svenska regeringen och Utrikes-

departementet i början på 1960-talet delvis ha omvärderat sin – och Svenska 

institutets – position och ett förslag om ett kulturavtal mellan Sovjetunionen 

och Sverige presenterades.
678

 Trots den förändrade positionen slöts inte 

något officiellt avtal mellan Sverige och Sovjetunionen utan fortfarande i 

mitten av 1960-talet stod Sverige fast vid sin tidigare linje.
679

 Sveriges ovilja 

                                                             
676 GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 17–18 Samtalsanteckningar mellan rådgivaren vid sovjetiska 

ambassaden I. Borisov och chefen för den politiska avdelningen vid Utrikesdepartementet 

Sverker Åström 21 februari 1958. 
677 GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 123, Chefen för Skandinaviska avdelningen vid 

Utrikesministeriet till GKKS ordförande G. Zjukov 24 juli 1959; GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 

127 Kuznetsiov till Rodionov 31 juli 1959; GARF 9518 op. 1, d. 304, s. 141 

Samtalsanteckningar från möte mellan V. Kurentsov och Ture Tallurt 27 augusti 1959; GARF 

9518 op. 1, d. 304 Brev från Åström till ambassadör Gusev 16 mars 1960, översatt av N. 

Voinov.  
678 GARF 9518 op. 1, d. 306, s. 124, 129, troligen 1961 eller början av 1962; GARF 9518 op. 

1, d. 306, s. 147–149 Samtalsanteckningar från möte mellan Sverige ambassadör Sohlman 

och chefen för Skandinaviska avdelningen vid Utrikesministeriet A. Kovalev 31 oktober 

1962. 
679 GARF 9528 op. 1, d. 993, s. 109 Samtalsanteckningar från möte mellan rådgivaren vid 

svenska ambassaden i Sovjetunionen G. Lundström och förstesekreteraren vid sovjetiska 
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att skapa ett kulturavtal medförde ganska snart en situation där sällskapen 

Sverige-Sovjetunionen kom att tillmätas större vikt från svenska företrädare 

och ingå i ett bredare sovjetiskt nätverk i det sovjetiska kulturutbytet med 

Sverige. Men under 1950-talets sista år fick den sovjetiska sidan fortsätta att 

arbeta främst med Förbundet Sverige-Sovjetunionen och Sällskapet SSSR-

Sverige för utvecklandet av de sovjet-svenska kulturkontakterna.
680

   

 

Avslutning 

Perioden 1953–1958 omformulerades Sovjetunionens arbete med att 

popularisera och sprida information om landet. Skillnaden jämfört med 

tidigare var att VOKS agerande blev mer flexibelt. Detta visades sig i 

sökandet efter nya samarbetspartner, utan kopplingar till kommunistisk 

partipolitisk verksamhet. Redan under början av 1950-talet gjorde VOKS 

vissa försök att använda sig av de svenska folkparkerna för att genom dessa 

få en plattform för informationsspridning och även möjligheten att nå en 

bredare publik. Uppvaktandet av ledare för folkparkerna fortsatte med 

förnyad styrka vid mitten av 1950-talet men ledde inte till önskat resultat. 

VOKS vände sig i mitten av 1950-talet till ABF med förhoppningar om att 

knyta ABF närmare sällskapen. De samarbeten som utvecklades mellan 

VOKS, sällskapen Sverige-Sovjetunionen och ABF, resulterade inte heller 

det i ökade medlemstal, men lade en grund till mer utvecklade samarbeten 

under kommande årtionden.  

Trots att medlemsantalet inte ökade utvecklades sällskapens 

verksamhet enligt VOKS positivt. Exempelvis befästes under 1953–1958 

den positiva inställningen till delegationsutbyte som uppkom i samband med 

omorganiseringen av VOKS i början av 1950 och sällskapens förbunds-

bildande kongress samma år. Följden blev att delegationsutbytena 

kontinuerligt ökade i omfattning. Den förändring som skedde under perioden 

var att det tidigare från VOKS sida främst handlat om att sprida kunskap om 

Sovjetunionen i Sverige. Under senare delen av 1950-talet syftade 

delegationsutbytesverksamheten i lika stor utsträckning om att få 

information om svensk vetenskap och kultur.  

Under slutet av perioden gjordes ansträngningar från VOKS och 

sovjetisk sida för att få till stånd ett mellanstatligt kulturavtal med Sverige. 

                                                                                                                                               
ambassaden i Sverige A. Korolev 1966. Se även GARF 9518 op. 1, d. 306, s. 147 

Samtalsanteckningar från möte mellan Sohlman och A. Kovalev 31 oktober 1962. 
680 GARF 9576 op. 11, d. 35, s. 1–48 andresekreteraren vid sovjetiska ambassaden P. 

Klimenkov. 
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De svenska representanterna vid Utrikesdepartementet betonade att Sverige 

inte slöt sådana avtal med något land, men att man var positiv till ett ökat 

kulturellt utbyte med Sovjetunionen. Avsaknaden av kulturavtal medförde att 

sällskapen Sverige-Sovjetunionen var den organisation som svenska företag, 

privatpersoner och statliga representanter fick vända sig till för kulturella 

kontakter och utbyten med Sovjetunionen. 
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Kapitel 6. Sovjetunionen och svenska 

vänsällskap 1945–1958  
 

I avhandlingen har jag beskrivit hur Sovjetunionen, genom All-unionella 

sällskapet för kulturella kontakter med utlandet (VOKS) och sällskapen 

Sverige-Sovjetunionen, åren 1945–1958 försökte vinna sympatier hos den 

svenska befolkningen. Här har också uppmärksammats VOKS verksamhet i 

Moskva i generella termer, då organisationens verksamhet var riktad mot 

många länder i världen. Detta inkluderade den centrala sovjetiska 

beslutsapparatens strategiformulerande och vilka medel som skulle användas 

för att vinna sympatier utomlands. I Sovjetunionens och VOKS arbete 

gentemot Sverige undersöktes de generella strategierna och medlen i 

praktiken. Detta inkluderar främst VOKS arbete gentemot sällskapen 

Sverige-Sovjetunionen, men även andra politiska och icke-politiska aktörer i 

Sverige.  

Avhandlingen har behandlat Sovjetunionens ”görande” av mjuk makt 

med offentlig diplomati. Agerandet har kopplats samman med den så kallade 

realismen, en inriktning inom forskningsfältet Internationella relationer, och 

har här fungerat som analytiskt ramverk. Realismen fokuserar staters 

säkerhetssökande i det internationella systemet. Säkerhet anses möjlig att 

uppnå via strategier om hur olika maktmedel ska användas, i det här fallet 

diplomati och dess sub-instrument i form av mjuk makt och offentlig 

diplomati. Mjuk makt är enligt detta synsätt attraktionskraften i ett lands 

kultur, politik och ideologiska ideal. I offentlig diplomati ingår olika 

ageranden, men i den här avhandlingen fokuserades främst skapandet av 

organisationer med uppgift att popularisera den mjuka maktens resurser, 

alltså ett lands kultur, politik och ideologiska ideal. 

 

Sammanfattning och resultat 

Direkt efter andra världskriget fanns förhoppningar hos sovjetiska 

beslutsfattare om ett fortsatt samarbete med de under kriget allierade. Så 

blev inte fallet. Istället började motsättningar mellan blocken ta form. 

Sovjetunionen konstaterade tidigt en ökad amerikansk och brittisk 

propaganda i en rad länder. Udden upplevdes vara riktad mot Sovjetunionen. 

Från sovjetisk sida försökte man ta fram strategier för att bemöta denna 

propaganda. Detta ledde till att en rad organisationer aktiverades för att 

försvara Sovjetunionen utomlands politiskt och kulturellt. Ett av under-
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sökningens resultat är att de sovjetiska beslutsfattarnas strategiformulerande 

inledningsvis var reaktivt. Det saknades egenformulerade strategier om vilka 

medel som skulle användas för att vinna popularitet hos utländska 

befolkningar. Istället var USA:s och Storbritanniens aktiviteter utgångs-

punkten för det sovjetiska agerandet.  

VOKS grundades i mitten av 1920-talet för att upprätta och befästa 

kulturella kontakter utomlands. Efter andra världskriget var VOKS ett medel 

för att bemöta den amerikanska och brittiska aktiviteten. Då togs beslut om 

att den sovjetiska propagandan utomlands skulle intensifieras. Följden blev 

att VOKS påverkades av den ideologiska kampanjen ”antikosmopolitan”. Ett 

organisatoriskt resultat blev att VOKS inlemmades under Utrikes-

kommissariatet/Utrikesministeriet samtidigt som Styrelsen för agitation och 

propaganda (Agitprop) vid kommunistpartiets centralkommitté (CK) 

ansvarade för innehållet i propagandaverksamheten. I avhandlingen visas att 

den dubbla ansvarsfördelningen för VOKS – som funnits under mellan-

krigstiden – kom att fortsätta under den undersökta perioden. VOKS fasta 

punkt 1945–1957 inom sovjetsystemets byråkrati var Utrikesministeriet/ 

Utrikesministeriet och Vjatjeslav Molotov, medan de olika CK-

avdelningarna skiftade mellan Utrikespolitiska kommissionen, Avdelningen 

för kontakter med utländska kommunistpartier och Statliga kommittén för 

kulturella kontakter med utlandet vid ministerrådet.  

År 1947 föreslog VOKS ordförande Vladimir Kemenov en 

omorganisering av VOKS. Bakgrunden var förändrade yttre förutsättningar 

och en ökad arbetsbörda. Trots att utvecklingen av den sovjetiska offentliga 

diplomatin ansågs viktig dröjde omorganiseringsbeslutet till den 21 januari 

1950. Ett av undersökningens resultat är att det i samband med 

omorganiseringen och under de inledande åren av 1950-talet formulerades 

en sovjetisk strategi för vilka medel som skulle användas för att popularisera 

landet utomlands. Åren 1947–1952 skärptes kontrollen av VOKS och dess 

verksamhet. I de olika rapporterna kritiserades VOKS kontinuerligt för att 

inte i tillräcklig utsträckning ha anpassat sin verksamhet till olika länder och 

befolkningsgrupper. Detta ledde till att Utrikesministeriets olika avdelningar 

och Utrikespolitiska kommissionen vid CK i högre utsträckning började 

detaljstyra VOKS verksamhet. I avhandlingen har det framgått att strategin 

kom att utvecklas successivt under 1950-talet, då den sovjetiska offentliga 

diplomatin blev mer flexibel. Tidigare hade VOKS främst inriktat sin 

verksamhet på kommunistiska samarbetspartner utomlands. Nu söktes 

samarbetspartner utanför dessa kretsar. Strategin gick ut på att i högsta 
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möjliga utsträckning föra fram sitt budskap och popularisera Sovjetunionen 

medan mindre vikt lades vid genom vilken organisation detta skedde. Detta 

medförde samtidigt att VOKS betydelse minskade. Från sovjetisk sida 

prioriterades nu kulturutbyte i och genom skapandet av mellanstatliga avtal. 

Det här medförde att VOKS i högre utsträckning än tidigare blev 

verkställare av redan ingångna avtal. Den här förändringen är troligen en av 

anledningarna till att VOKS ansågs föråldrat och beslutet 1957 om att ersätta 

organisationen med Förbundet av sovjetiska vän- och kulturkontakter med 

utlandet (SSOD). 

Relativt snart efter andra världskrigets slut ansåg sovjetiska 

representanter och beslutsfattare att Sveriges alliansfrihet, som syftade till 

neutralitet i krig, behövde Sovjetunionens stöd. Den neutralitetspolitik 

Sverige förde hade trots stora ansträngningar att inte binda sig till ena eller 

andra sidan en slagsida åt västmakterna. Den sovjetiska ledningen var kritisk 

till detta liksom till ytterligare svenska närmanden till västmakterna. Av den 

här anledningen bedömdes det nödvändigt att höja Sovjetunionens 

popularitet hos den svenska befolkningen. En svensk befolkning positivt 

inställd till Sovjetunionen skulle underlätta för de svenska makthavarna att 

värna den alliansfria positionen. Inledningsvis ansågs från sovjetisk sida att 

Sverige skulle anpassa sig politiskt och ekonomiskt till Sovjetunionen. 

Bakgrunden var dels Sveriges eftergifter mot Nazityskland och dels 

Sovjetunionens insatser under kriget.  

I början av 1946 hade sovjetiska beslutsfattare insett att den 

efterkrigstida hårda diplomatin gentemot Sverige inte fungerade vilket 

krävde en ny politik. En sovjetisk offentlig diplomati skulle initieras för att 

även fortsättningsvis säkerställa Sveriges alliansfrihet. I Sverige fanns redan 

en organisation som syftade till att informera om Sovjetunionen, nämligen 

sällskapen Sverige-Sovjetunionen där det första i Stockholm bildats 1935. 

Undersökningens resultat är att sällskapen var under stark sovjetisk påverkan 

och verkade som ett medel i sovjetisk strategi för att skapa en positiv 

inställning till Sovjet-unionen hos den svenska befolkningen. Det sovjetiska 

arbetet gentemot sällskapen skedde mestadels genom VOKS. 

Utgångspunkten i VOKS arbete var under de första åren efter andra 

världskriget den amerikanska och brittiska aktiviteten i Sverige. Den 

amerikanska och brittiska verksamheten ansågs tillsammans med den 

inrikespolitiska kampanjen mot kommunisterna ha medverkat till de 

generella antisovjetiska stämningarna i Sverige.  
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När sällskapen skulle användas för att balansera den amerikanska och 

brittiska propagandan uppdagades att de hade organisatoriska och 

verksamhetsmässiga brister. Sällskapen kunde inte på egen hand utveckla sin 

organisation och verksamhet så som önskades från sovjetisk sida. Ett resultat 

är att VOKS från 1948 tog ett allt fastare grepp om sällskapens verksamhet 

som granskades och godkändes av den sovjetiska ambassaden i Stockholm 

och av VOKS i Moskva. För att utveckla sällskapen valde VOKS att i högre 

utsträckning än tidigare försöka påverka Sveriges kommunistiska parti 

(SKP) att engagera sig i sällskapens verksamhet.  I avhandlingen har det 

framgått att SKP:s inblandning i sällskapens verksamhet och organisation 

var betydande. Från och med 1948 ökades SKP:s ansträngningar för att 

utveckla sällskapen. VOKS och SKP:s ambition var att försöka att styra 

sällskapen utan att detta blev uppenbart för den svenska allmänheten och 

delar av sällskapens medlemmar. Många viktiga förändringar och beslut som 

rörde sällskapen diskuterades av representanter för den sovjetiska 

ambassaden, representanter från VOKS och företrädare från SKP. Frågorna 

avgjordes dock i Moskva. Därifrån kom exempelvis förslaget om att de 

svenska lokala sällskapen Sverige-Sovjetunionen skulle bilda ett nationellt 

förbund.  

Hösten 1950 bildades Förbundet för främjandet av kulturella och 

ekonomiska förbindelser med Sovjetunionen (Förbundet Sverige-

Sovjetunionen). I samband med förbundsbildandet och under de inledande 

åren av 1950-talet ökade antalet till 37 sällskap. Däremot var medlems-

ökningen relativt liten och låg kontinuerligt under 1950-talet runt 7 000 

medlemmar. Den här utvecklingen skedde jämsides med att den svenska 

inrikespolitiska situationen i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet 

enligt VOKS karaktäriserades av en allt fränare kritik av kommunismen och 

Sovjetunionen. Perioden 1948–1952 blev det allt tydligare att sällskapen 

skulle vara ett medel i den sovjetiska strategin för att popularisera landet i 

Sverige. Sällskapens syfte var officiellt att främja kulturutbytet och 

informera om Sovjetunionen, men samtidigt kritiserade VOKS sällskapen 

och deras ledningar för att inte i tillräcklig utsträckning ta politisk ställning 

för Sovjetunionen.  

I avhandlingen visas att den sovjetiska inställningen till delegations-

utbytesverksamhet förändrades i samband med förbundsbildandet. Då ansågs 

sällskapens arbete, enligt VOKS och den sovjetiska ambassaden, ha 

utvecklats så positivt att det ansågs ändamålsenligt att satsa på och utveckla 

delegationsutbytesverksamheten. Positiva propagandistiska effekter av 
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delegationsresor hade av sovjetiska representanter i Sverige konstaterats 

redan under de inledande åren efter andra världskriget. I Moskva var man 

mer tveksam och ansåg att sällskapens fåtaliga medlemmar reducerade den 

propagandistiska effekten. Under 1950-talet var alla inblandade aktörer 

positiva till ökat delegationsutbyte som ansågs medverka till att sprida 

information om Sovjetunionen. En annan förändring som skedde var att 

delegationsutbytesverksamheten för VOKS inledningsvis främst syftade till 

att sprida kunskap om Sovjetunionen i Sverige. Under senare delen av 1950-

talet syftade delegationsutbytesverksamheten i lika stor utsträckning till att 

få information om svensk vetenskap och kultur. Detta var en återgång till 

den reseverksamhet som VOKS understött under 1920- och 1930-talen, då 

kunskap från produktionsteknisk expertis efterfrågats i samband med 

industrialiseringen.  

Ett annat resultat är att VOKS intresse för att genomföra och utveckla 

kulturella samarbeten med andra aktörer vid sidan av sällskapen ökade efter 

1953. Under 1950-talets inledande år hade vissa sådana försök gjorts från 

VOKS sida gentemot de svenska folkparkerna. Efter 1953 intensifierades 

arbetet med att hitta nya samarbetspartner. Vid 1950-talets mitt sökte VOKS 

samarbete med Arbetarnas bildningsförbund (ABF), som ansågs ha en 

verksamhet som liknade VOKS och som kunde utnyttjas för att sprida 

information om Sovjetunionen. Ingen av VOKS samarbetsinviter lyckades. 

Däremot lades en grund för mer formaliserade samarbeten under de 

kommande årtiondena. Mot slutet av VOKS existens försökte representanter 

från den sovjetiska ambassaden och VOKS skapa ett mellanstatligt 

kulturavtal med Sverige. Anledningen sades vara att kulturutbytet ökat i 

sådan omfattning att existerande organisationer inte hade möjlighet att 

realisera de önskningar om framför allt ett ökat delegationsutbyte som fanns 

hos den svenska befolkningen. Något sådant avtal kom dock inte till stånd. 

Sällskapen kom även fortsättningsvis att vara den organisation varigenom 

stora delar av den sovjetiska offentliga diplomatin kanaliserades i relation till 

Sverige.    

  

Strategi och VOKS 

Avhandlingens första empiriska kapitel handlade om hur man från sovjetisk 

sida försökte skapa en fungerande byråkrati och styrdokument för den 

sovjetiska offentliga diplomatin. Som ett led i denna strävan blev VOKS ett 

centralt medel för den sovjetiska offentliga diplomatin med uppgift att 

popularisera landets mjuka maktresurser. Utifrån den teoretiska 
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förståelseramen representerar det sovjetiska agerandet ett rationellt 

säkerhetstänkande. En till sovjetunionen positivt inställd utländsk befolkning 

förmodades öka Sovjetunionens inflytande utomlands och minska den 

utländska kritiken. Det antogs även hjälpa makthavare i länder som Sverige 

att stå emot påtryckningar från dominanta och pådrivande västmakter. Med 

en omvärld där stora delar var kritiskt inställd till Sovjetunionen hade VOKS 

en stor utmaning framför sig. I den sovjetiska ”offentliga diplomati-

verkstaden” trevade man sig fram. Det fanns ingen färdig strategi, men 

kontroller genomfördes, diskussioner fördes och beslut togs vilket ledde till 

att VOKS verksamhet under perioden förändras utifrån den internationella 

situationen och för att passa länder som politiskt och kulturellt låg långt ifrån 

Sovjetunionen. 

Med målet att öka Sovjetunionens inflytande utomlands skulle VOKS 

bemöta utländsk propaganda och påverka den utländska kulturen. Det 

inledande agerandet har utifrån Gilboas analytiska ramverk för offentlig 

diplomati beskrivits som reaktivt. Ett sådant agerande är enligt Gilboa tätt 

sammankopplat med regeringsmakten och syftar inte till att bygga upp 

långvariga relationer, något som är centralt i en fungerande offentlig 

diplomati. Istället är det en reaktion – ett svar – på uppkomna internationella 

situationer. För att påverka en utländsk befolkning försökte den sovjetiska 

ledningen skapa institutioner för att svara upp mot framväxande ideologiska 

internationella motsättningar. En rad kommissioner och organisationer 

skapades, men det var först mot slutet av 1940-talet som ett något sånär 

fungerande institutionaliserat organisatoriskt instrument hade bildats inom 

den sovjetiska byråkratin för att samordna insatserna utomlands.  

Det sovjetiska reaktiva agerandet har analyserats utifrån den 

sovjetiska ledningens förhoppningar efter andra världskriget om ett fortsatt 

samarbete mellan de under kriget allierade. Den ökade ideologiska 

konflikten tycks ha överraskat de sovjetiska ledarna. I enlighet med 

Rothman och Nye är det defensiva och improviserade agerandet från Sovjets 

sida ett exempel på hur mjuk makt används reaktivt; som ett sätt att förhålla 

sig till en annan stats (eller staters) bestämmande av agendan. Den sovjetiska 

offentliga diplomatin anpassades under 1940-talets andra hälft till USA:s 

och Storbritanniens verksamheter. Utifrån ett sådant förhållande blir VKP(b) 

centralkommittés kritik om en alltför defensiv sovjetisk propaganda 

förståelig. Istället för en strategi som syftade till att peka på svagheter i de 

amerikanska och brittiska samhällena borde man offensivt betona 
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människors lika värde och vikten av att inte exploatera människor 

ekonomiskt.  

En liknande slutsats finns i Magnúsdóttirs studie av den sovjetiska 

propagandan gentemot USA. Även här rörde det sig om en i huvudsak 

reaktivt utformad propaganda, vilket för övrigt också gällde den som 

Sovjetunionen riktade mot Storbritannien. VOKS primära uppgift var enligt 

Magnúsdóttir att bemöta och kritisera USA:s och Storbritanniens 

antisovjetiska propaganda. Ett sätt att göra detta var att lyfta fram 

Sovjetunionens insatser – och mänskliga lidanden – under andra världs-

kriget och parallellt med detta också påtala det sovjetiska samhällets 

förtjänster inom olika områden.  

Med tiden kom detta reaktivt utformade propagandainnehåll att 

utvecklas mot att mer och mer kretsa kring ett mer offensivt och utmejslat 

värnande av fred och människors lika värde, och att detta, enligt 

Sovjetunionen, var något som USA tog lätt på. Internationell fred och 

välfärd skulle fokuseras, inte minst genom att knyta ihop det förflutna – 

Sovjetunionens insatser under andra världskriget – med framtiden; riskerna 

för ett storskaligt kärnvapenkrig främst. Strategin var att framställa 

Sovjetunionen som en fredsälskande nation (med ett fredsälskande folk), 

medan detta inte i samma utsträckning gällde USA. Historien skulle 

användas genom att betona Sovjetunionen roll som en ”befriare” av Europa 

från ”hitlerismen”. Stödet till Sovjetunionen blev utifrån detta perspektiv 

snarast en självklarhet, då ett annat förhållningssätt påbjöd kopplingar till 

nazismen.  

Dessa exempel visar hur den mjuka makten kunde inramas. Här finns 

både en normativ aspekt som implicit men samtidigt tydligt påbjuder det 

eftersträvade agerandet som rätt. Dessutom användes Sovjetunionens 

historiska arv och insatser i andra världskriget som argument för att vinna 

framtida stöd hos utländska befolkningar. Detta politiskt präglade historie-

bruk under kalla kriget har historikerna Zubok och Pleshakov kallat ”the 

symbiosis of imperial expansionism and ideological proselytism”. 

Proselytism kan förstås som en pragmatiskt inriktad politik, öppen för 

kompromisser och anpassning till praktiska omständigheter för att på längre 

sikt kunna få igenom sin politik – alltså att sprida kommunismen. 

Expansionismen ska i sin tur förstås utifrån den ryska imperietraditionen och 

en speciell syn på sig själv som räddare av världen (från Djingis Khan, 

Napoleon och Hitler). Enligt Zubok och Pleshakov erbjuder imperietankarna 
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i både marxismen och den ryska historien en förklaring till Sovjetunionens 

involvering och agerande i det kalla kriget.
681

      

Sovjetunionens agerande vid denna tidpunkt bör också kopplas till den 

så kallade antikosmopolitanismen. Enligt en del forskare tog denna kampanj 

av ”ideologisk ortodoxi” form redan efter segern vid Stalingrad, då en 

gradvis förändrad retorik som ytterst handlade om en ”socialistisk 

imperialism” blev märkbar.
682

 Andra förlägger startpunkten senare och 

framhåller det kalla krigets kamp mellan ideologierna och Sovjetunionens 

och USA:s fundamentalt skilda uppfattningar om den internationella 

ordningen.
683

  

Antikosmopolitanismen huvudsyfte var att fostra sovjetmedborgarna 

ideologiskt, och särskilt de många nya medlemmar som kommunistpartiet 

fått under andra världskriget på grund av den nationella mobiliseringen. Den 

sovjetiska ledningen efterlyste krafttag då den ideologiska skolningen 

försummats under kriget. Ideologin skulle ”återetableras” och få en mer 

central plats i det sovjetiska samhället.
684

 Kampanjen riktades officiellt mot 

antisovjetiska tendenser inom konst och vetenskap.
685

 Efterhand utvidgades 

den till att omfatta kritik mot de kapitalistiska länderna – främst USA och 

dess ideologi
686

 – som ett resultat av ökad internationell spänning.
687

 

Patriotismen som inkluderades i kampanjen var en kombination av 1930-

talets nationalism och sovjetisk socialism. Tidigare sovjetisk propaganda 

hade – som Magnúsdóttir påpekat – varit inriktad mot ”vi och dem”, där det 

internationella proletariatet utgjort ”vi”. Omedelbart efter kriget med dess 

allianser, hade man från sovjetisk sida haft svårt att direkt peka ut ett ”dom”, 

men med det kalla krigets framväxt såg Stalin en möjlighet att finna nya 

fiender för att ena det sovjetiska folket, nämligen USA och imperialismen.
688

 

De skärpta internationella motsättningarna passade således Stalins ambition 

att stärka den nationella patriotismen.
689

 Inrikespolitiskt tycks antikos-

                                                             
681 Zubok & Pleshakov (1996) s. 3–4. 
682 Zubok (2007) s. 6–10. 
683 Gould-Davies (2003) s. 198. 
684 Gorlizki & Khlevniuk (2004) s. 31–34; Azadovskii & Egerov (2002) s. 69; Magnúsdóttir 

(2006) s. 32. För dokument rörande “antipatriotiska, antistatliga och antisamhälleliga brott 

och handlingar begångna av ledare av operativa och vetenskapliga forskare vid Ministerrådet 

SSSR och centrala myndigheter” se Politbyrå TsK VKP(b) i Sovet Ministrov 1945–1953 

(2002) s. 229, 230, 233. 
685 Orlando Figes, De som viskade (Lund 2009) s. 500–555 
686 Lovell (2010), s. 288; Magnúsdóttir (2006).  
687 Gorlizki & Khlevniuk (2004) s. 31–32.  
688 Zubkova (1998) s. 19; Magnúsdóttir (2006) s. 30. 
689 Gorlizki & Khlevniuk (2004) s. 34; Magnúsdóttir (2006), s. 31. 
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mopolitan ha lyckats såtillvida att kampanjens retorik medförde en utbredd 

rädsla hos befolkningen för att kopplas samman med västliga element
690

 och 

en fruktan för ett nytt krig mellan de forna allierade.
691

  

Som tidigare nämnts ändrades dock Sovjetunionens offentliga 

diplomati åren kring 1950, inklusive den kulturverksamhet som förmedlades 

via VOKS. Nu, och framgent under 1950-talet, handlade det i första hand 

om att framhålla landets fredsskapande ambitioner (och hur dessa kunde 

länkas till insatser under andra världskriget). Kulturens politisk-ideologiska 

sidor betonades inte heller lika explicit som tidigare. Det tidigare hårda 

fördömandet av USA tonades ned, samtidigt som den sovjetiska kulturen 

användes mer genomtänkt och offensivt jämfört med tidigare. Det här 

hänger samman med den så kallade ”kulturoffensiven”. Min studie visar att 

denna offensiv intensifierades efter 1953, men att tendenser i denna riktning 

fanns redan i början av 1950-talet. Det förändrade engagemanget tycks ha 

genomförts gradvis varför den så kallade kulturoffensiven inte enbart ska ses 

som ett resultat av Stalins död och de politiska förändringarna som följde. 

Av större betydelse är sannolikt VOKS omorganisering i början av 1950-

talet, vilket inte enbart ledde till en ökad satsning på delegations-

verksamheten utan också på att den kulturverksamhet som förmedlades fick 

en mer uttalad fredsstödjande inriktning. Den kraftfulla kritiken av 

kapitalismen var också nedtonad. Tidigare forskning har tidsmässigt förlagt 

VOKS innehållsliga kursändring till 1953, och kopplat den till Stalins död, 

medan mina resultat alltså indikerar att förändringarna kom några år tidigare, 

i alla fall initierades då.
692

 VOKS styrdokument innehåller dock inte mycket 

information om hur ”kulturoffensiven” efter 1953 skilde sig jämfört med 

tiden före 1953.   

Utvecklingen av VOKS och den sovjetiska offentliga diplomatin 

följer den sovjetiska förändrade inställningen till partierna som ingick i 

Kominform. Bildandet av Kominform 1947 var en del i det kalla krigets 

upptrappning. Det här var ett sätt för Sovjetunionen att försöka utnyttja 

situationen med uppdelningen av världen i två läger.
693

 Omkring 1950 

förändrades Kominforms politik från bejakandet av de två lägren till en 

betydligt mer anpassningsbar politik. De socialistiska målen tonades ned 

samtidigt som en allt större del av verksamheten inriktas mot fredsarbete i 

                                                             
690 Azadovskii & Egerov (2002) s. 67; Magnúsdóttir (2006) s. 24; Zubok (2007) s. 6–10. 
691 Lovell (2010), s. 288. 
692 Gigolaev (2008). 
693 Hermansson (1984) s. 95. 
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olika former.
694

 Syftet med skapandet av Kominform 1947 var bland annat 

att fastare knyta länderna i Östeuropa till Sovjetunionen och undergräva den 

ökade amerikanska påverkan i Sovjetunionen.
695

 Även om medlemmarna i 

Kominform var få så är det troligt att även de nationella kommunistpartier 

som stod utanför påverkades av Kominformpolitiken.
696

   

 

Ansvaret för VOKS  

I slutet av 1940-talet sorterades VOKS under Utrikesministeriet och Agitrop 

och Utrikespolitiska kommissionen (med olika benämningar) vid 

centralkommittén (CK). Enligt tidigare forskning hade CK:s avdelning för 

kontakter med utländska kommunispartier – en organisatorisk ombildning av 

Utrikespolitiska kommissionen – omkring 1953 ökat sitt inflytande över 

VOKS, medan övriga inblandande byråkratisk-politiska aktörer minskat sitt 

inflytande. Enligt detta synsätt blev VOKS 1953–1958 något av ett 

verkställande organ av de statliga kultursamarbetena med olika länder, med 

CK i en tydligare maktposition (gentemot Utrikesministeriet). Resultaten i 

denna undersökning indikerar en motsvarande maktförskjutning och att 

VOKS kom att få denna verkställande funktion. Samtidigt bör framhållas att 

VOKS ”plats” och funktion i den sovjetiska maktbyråkratin är svårbedömd 

då källmaterialet är omfattande och svåranalyserat.
697

 Tendensen är att ju 

viktigare kulturutbytet blev under 1950-talet, desto mindre betydelsefullt 

blev VOKS. Detta berodde i sin tur på att den sovjetiska offentliga 

diplomatin blev allt mer anpassningsbar och att man sökte samarbete med 

andra organisationer än de kommunistiskt dominerade vänsällskapen. 

Kanske var VOKS så förknippat med de olika vänsällskapen att när dessa 

började överges – eller i alla fall i större utsträckning blev ett andrahands-

alternativ – kom också VOKS betydelse att minska. VOKS minskade 

relevans kan också ha haft betydelse när VOKS avvecklades och en ny 

organisation bildades.  

Relationen mellan Utrikesministeriet och Utrikespolitiska 

kommissionen vid CK, och hur denna såg ut visavi VOKS och dess 

verksamhet, tangerar den i sovjetforskningen välkända problematiken mellan 

                                                             
694 Håkan Holmberg, Folkmakt, folkfront, folkdemokrati: De svenska kommunisterna och 

demokratifrågan 1943–1977 (1982) s. 56; Norborg (1996) s. 31. 
695 Zubok & Pleshakov (1996) s. 74, 110–125, 129–133; Khlevniuk & Gorlizki (2011) s. 53. 
696 Norborg (1996) s. 30; Hermansson (1984) s. 132. 
697 Gould-Davies menar att en sådan inriktning gentemot västländerna skedde först 1957, men 

det tycks som att den här utvecklingen startade tidigare. 
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stat och parti. Tidigare forskning har försökt att sammanfatta relationen stat 

och parti i Sovjetunionen med att partiet styrde medan staten regerade. 

Generellt skulle alltså staten implementera den politik som partiet beslutat 

om.
698

 Det är dock svårt att urskilja någon klar stat-partigränsdragning – och 

maktkamp knuten till den – vad gäller VOKS då Utrikespolitiska 

kommissionen och Utrikesministeriet organisatoriskt och verksamhets-

mässigt låg nära varandra och det ofta, inte minst åren 1945–1953, tycks ha 

förekommit ett nära personbundet samarbete mellan de olika enheterna. 

Vedertagna bestämmelser och organisatoriska principer fick i betydande 

utsträckning stå tillbaka för det som i sovjetforskningen brukar kallas 

”personalism”. I den här studien är det svårt att koppla resultaten till 

personalism eller institutionalism, även om det finns tecken på att ett mer 

institutionaliserat system tog form i samband med VOKS omorganiserings-

process i 1950-talets början. Jag finner vidare inget som stödjer Gould-

Davies uppfattning om att det efter 1953 ska ha funnits en maktkamp 

rörande VOKS mellan Utrikesministeriet, Agitrop och den Utrikespolitiska 

kommissionen. Mina resultat ligger snarare i linje med dem som presenterats 

av David-Fox, som alltså studerat VOKS före 1945, och som visat, att 

VOKS var ett samarbetsprojekt med brett politisk stöd. Enligt min mening 

kan VOKS perioden 1945–1958 ses som just ett sådant, ett samarbetsprojekt 

mellan stat och parti och som en fortsättning på det förhållande som rått 

under mellankrigsdecennierna.
699

  

VOKS eventuella degradering som medel för den sovjetiska offentliga 

diplomatin hänger samman med den omformulerade sovjetiska politiken där 

samarbete med den kapitalistiska världen poängterades samtidigt som man 

skulle visa sovjetsystemets ideologiska, politiska och ekonomiska 

överlägsenhet. Den viktigaste konsekvensen blev att VOKS började söka 

andra samarbetspartner. VOKS med sitt redan etablerade kontaktnät 

                                                             
698 Huskey & Rowney (2009) s. 113; M-P. Rey, ”Soviet foreign policy from the 1970s 

through the Gorbatjov era: The role of the Ministry of foreign affairs and the communist party 

international department” i Huskey & Rowney (red.) (2009). Men samtidigt kvarstår det 

komplicerande faktumet att den sovjetiska staten inte bara var en agent till kommunistpartiet 

då exempelvis vissa medlemmar av politbyrån kom ifrån och hade statsorgan som sin bas.  

Likaså fanns den tekniska expertisen i statliga organ som hjälpte till att sätta den politiska 

agendan och den handlingsfrihet som tjänstemän i ministerierna och provinsregeringarna hade 

i verkställandet av politiken. 
699 Se Kramer (1990), s. 430–432 som menar att det fanns en stabil relation mellan 

Utrikesministeriet och Avdelningen för kontakter med utländska kommunistpartier vid CK 

efter Ponomarevs övertagande som ordförande 1955. Det här ger stöd åt David-Fox slutsats 

från mellankrigstiden även för perioden 1945–1957, då ombildningen av VOKS sker och 

Internationella avdelningen delas upp.  
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utomlands blev i och med detta något av en mellanhand för den sovjetiska 

offentliga diplomatin. Cull har tidigare påpekat att det är negativt om en 

institution har hela ansvaret för en nations offentliga diplomati. Kanske 

förklarar detta Sovjetunionens försök att öppna upp och bredda 

verksamheten. Samtidigt ska det påpekas att VOKS inte var den enda 

sovjetiska organisationen som sysslade med offentlig diplomati. VOKS 

agerade i nära kontakt med andra institutioner som de sovjetiska 

ambassaderna, Utrikesministeriet, Agitprop och Utrikespolitiska 

kommissionen vid CK. Dessutom existerade i VOKS olika avdelningar med 

specifika uppgifter. Men precis som sin amerikanska motsvarighet USIA så 

samlades det mesta av den sovjetiska offentliga diplomatin under en 

organisation. 

   

VOKS och kulturutbytet med olika länder 

Som framgått påpekades vid upprepade tillfällen att VOKS verksamhet 

borde anpassas till förhållanden i varje enskilt land. Inget tyder på att någon 

mer kvalificerad länderanpassning gjordes i fråga om kulturen, utan här 

gällde samma kultur till alla länder. Däremot anpassades de organisatoriska 

strategierna till nationella specifika omständigheter. VOKS och de sovjetiska 

aktörerna lade alltså stor vikt vid landets position i det internationella 

systemet och det nationella kommunistpartiets position. Agerandet ligger i 

linje med de tankegångar som brukar föras fram av den realistiska skolan 

företrädare som betonar de internationella relationernas pragmatiska och 

nyttokalkylerande aspekter.  

VOKS agerande gentemot Sverige präglades av dess strävan att via 

kulturutbytet – den offentliga diplomatins mjuka makt – ytterst påverka 

landets politiska ledning att säkra den alliansfria politiken. I Norge handlade 

Sovjetunionens offentliga diplomati istället om att landet skulle begära 

utträde ur NATO, och om inte, i alla fall bidra till att ge befolkningen en 

positiv bild av Sovjetunionens kultur, befolkning och samhällsskick. På 

liknande sätt förhöll det sig med den sovjetiska målsättningen gentemot 

Italien.
700

  

Precis som Sverige var Italien inte högsta prioritet för Sovjetunionen 

åren efter andra världskriget. Italien hade ett av Västeuropas starkaste 

kommunistpartier vilket Sovjetunionen hoppades kunna utnyttja. Det fanns 

en målsättning att förmå Italien att lämna NATO och att landet skulle inta en 
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neutral position. Den här målsättningen fanns kvar i mitten av 1950-talet, 

men nu hade kulturutbytet via VOKS börjat betraktas som ett viktigt medel i 

denna strävan. Under hela 1950-talet sågs från sovjetiskt perspektiv 

kulturella kontakter med Italien som ett sätt att knyta landet närmare 

Sovjetunionen. En förklaring till att den sovjetiska offentliga diplomatin 

aktiverades tidigare gentemot Sverige än Italien var troligen att Sverige inte 

officiellt valt sida och fortfarande uppfattades som påverkbart. En annan 

förklaring kan vara de båda nationella kommunistpartiernas olikartade 

styrkepositioner. Sovjetunionen tycks ha haft betydligt högre förväntningar 

på det italienska kommunistpartiets möjligheter att påverka den inhemska 

politiken än vad som gällde för det i Sverige relativt lilla och partipolitiskt 

marginaliserade SKP.
701

   

I Italien spelade regeringen en avgörande roll för att kulturutbytet 

genom sällskapen Italien-Sovjetunionen och VOKS inte utvecklades 

perioden 1945–1955. Den italienska regeringen ansåg att sällskapet Italien-

Sovjetunionen var en filial till det italienska kommunistpartiet. Den 

italienska regeringen ville mot denna bakgrund endast tillåta kulturutbyte 

som avtalats fram mellan regeringarna. Resultatet blev exempelvis att inte 

någon sovjetisk delegation i VOKS regi besökte Italien 1950–1955 och att 

ytterst få medlemmar i sällskapet Italien-SSSR besökte Sovjetunionen. De 

italienska myndigheterna försvårade visumhanteringen i båda riktningarna. 

Sällskapet Italien-SSSR fick igång sin verksamhet i större skala först 1955, 

vilket i sin tur berodde på att sällskapet i ökad utsträckning börjat söka 

attrahera människor oavsett politisk uppfattning och inkludera organisationer 

utan kopplingar till kommunistpartiet. Sällskapen utvecklades till mer 

renodlade kulturorganisationer och deras tyngdpunkt som politiskt redskap 

nedtonades. Andra faktorer som inverkade positivt var förbättrade relationer 

mellan Sovjetunionen och Italien, internationell avspänning och att den 

italienska regeringen blev mer positivt inställd till sällskapen.
702

  

Det sovjetiska agerandet gentemot Norge skilde sig på en rad punkter 

jämfört med hur man agerade gentemot Sverige. En huvudförklaring till 

detta är Norges internationella position och inrikespolitiska förhållanden. I 

Norge var både politiska makthavare och en stor del av befolkningen positivt 

inställda till Sovjetunionen efter andra världskriget vilket enligt Rotihaug var 

ett huvudskäl till att Sambandet (Sällskapet) Norge-Sovjetunionen bildats 

sommaren 1945. I Norge fanns inledningsvis efter kriget täta kontakter 
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mellan regeringen och Sambandet vilket inte var fallet i Sverige. En annan 

skillnad var att Det norske arbeidarpartiet (DNA) dominerade Sambandet 

vid bildandet 1945 och att Sambandet året efter blev lovat ekonomiskt stöd 

från Utrikedepartementet. Sambandet Norge-Sovjetunionen hade 1946 31 

samband (enligt Rotihaug lokala ”avdelningar”) med 6 000 individuella 

medlemmar. Till Sambandet knöts dessutom kollektivt 62 organisationer 

med totalt 31 000 medlemmar. Ganska snart började Norge arbeta för ett 

institutionaliserat samarbete med västmakterna vilket Sambandet konsekvent 

kritiserade. I takt med det kalla krigets utveckling och kommunisternas 

minskade inflytande i norsk politik började en negativ utveckling och 

sommaren 1948 återstod bara 15 lokala samband. År 1950 var sex samband 

aktiva med 1 170 individuella medlemmar. I mitten av 1950-talet hade 

sambanden ökat till tolv och 2 500 medlemmar.  

Enligt Rotihaug var Sovjetunionen första efterkrigsåret inte speciellt 

intresserat av Sambandet eller det norska kommunistpartiet (NKP). 

Sovjetunionens ställning i Norge var relativt stark och relationen mellan 

regeringarna var god vilket enligt Rotihaug gjorde att de sovjetiska 

representanterna koncentrerade sig på att vårda relationerna med DNA 

istället för relationerna med NKP. Perioden 1945–1958 ansåg sovjetiska 

diplomater att Sambandet var en svag organisation utan påverkans-

möjligheter på norsk politik. Först i mitten av 1950-talet försökte den 

sovjetiska sidan få NKP att på allvar engagera sig i Sambandet. Men precis 

som i Sverige tvekade kommunistpartiet inför att bli alltför öppet delaktiga i 

Sambandets organisation och aktiviteter. NKP:s inblandning i Sambandet 

Norge-Sovjetunionen tycks sammantaget varit mindre omfattande än SKP:s 

inblandning i sällskapen Sverige-Sovjetunionen. I Norge tycks också 

Sambandets medlemmar ha varit mer negativt inställda till VOKS och de 

sovjetiska diplomaternas styrning av organisationen än vad som var fallet i 

de svenska sällskapen. Kritik framkom exempelvis i fråga om huruvida 

sambandets ledning skulle ligga hos den ”lagligt valda sambandsstyrelsen” 

eller hos VOKS representant.
703

  

Sambanden, eller som de kallades i Norge, avdelningar, blev som 

framgått successivt en allt viktigare kanal för Sovjetunionens offentliga 

diplomati. De första egentliga positiva resultaten av Sovjetunionens/VOKS 

verksamhet i Norge kom 1953, och ännu mer markerat åren därefter, vilket 

kan kopplas till den internationella avspänningen. Den positiva utvecklingen 

för Sambandet avbröts 1955–1956 då mycket goda relationer etablerades 
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mellan Norge och Sovjetunionen. Sambandet gjordes överflödigt och 

verksamheten gick tillbaka. Ett kulturavtal undertecknades mellan Norge och 

Sovjetunionen 1955 och mer inflytelserika personer och organisationer 

övertog Sambandets plats i de sovjetiska-norska relationerna. Detta var ett 

sätt för norska makthavare att begränsa Sambandets inflytande över 

kulturkontakterna med Sovjetunionen. Rotihaugs analys visar att den 

sovjetiska inställningen påverkades av hur den internationella politiken 

utvecklades; under perioder av internationell avspänning tillskrevs 

Sambandet mindre betydelse medan det motsatta inträffade under perioder 

av försämrade internationella relationer. Sambandets aktivitet och betydelse 

minskade alltså när relationerna mellan länderna var goda. Det omvända 

skedde exempelvis i samband med händelserna i Ungern 1956 och när Norge 

intensifierade sina kontakter med NATO. 
704

   

Som framgått i avhandlingen genomfördes den sovjetiska offentliga 

diplomatin via statliga myndigheter (eller genom agerande på regeringsnivå) 

som främst inkluderade Utrikesministeriet och Kulturministeriet, men även 

andra ministerier, eller via inkluderade samhälleliga organisationer. VOKS 

tillhörde officiellt den senare kategorin, men var i praktiken underställd 

statlig kontroll.
705

  

Historikern P. Kalasjnikov visar i sin licentiatavhandling hur de två 

tillvägagångssätten kompletterade varandra i de sovjet-kinesiska relation-

erna. Efter att ett vänskapsavtal slutits mellan Sovjetunionen och Kina 1945 

hade VOKS och motsvarande organisationer på den kinesiska sidan ett 

genomförandeansvar för kulturutbytet.
706

 Kalasjnikov menar att 

kulturutbytet länderna emellan minskade efter den 20:e partikongressen 

1956. Nedgången förklaras med Sovjetunionens ökade strävan efter 

avspänning med väst och av de försämrade relationerna mellan Sovjet-

unionen och Kina.
707

 En av Kalasjnikovs slutsatser är att de kulturella 

relationerna påverkades av den politiska konjunkturen mellan de båda 

länderna.  

Det sovjetisk-mexikanska kulturutbytet påverkades också negativt av 

försämrade politiska relationer. Historikern T. Tjekova visar att de sovjet-

mexikanska kulturella relationerna påverkades negativt under perioden 

1930–1942 till följd av att de diplomatiska relationerna länderna emellan i 

princip helt upphört. Därefter, mellan 1943 och 1946, som ett resultat av den 
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gemensamma kampen mot fascismen, förbättrades de för att under det kalla 

krigets inledning, 1947–1952 återigen svalna för att sedan förbättras när 

relationerna blev bättre 1953–1968.
708

  

De tydliga skillnaderna i VOKS arbete mellan olika perioder i 

anslutning till förändrade bilaterala relationer som ovan lyfts fram (Italien, 

Norge, Mexiko och Kina) har inte kunnat skönjas i samma utsträckning i 

VOKS arbete gentemot Sverige och sällskapen Sverige-Sovjetunionen. Den 

mest framträdande skillnaden i VOKS arbete mot sällskapen Sverige-

Sovjetunionen var den intensifiering av verksamheten som skedde 1948–

1950. Men generellt framstår VOKS relation till sällskapen i Sverige som 

relativt stabil och utformad utifrån en långsiktigt formulerad målsättning 

från och med 1950. En anledning till stabiliteten kan ha varit Sveriges 

hållning gentemot andra länder att inte sluta officiella kulturavtal. I Italien 

och Norge ledde inblandningen av statsmakten till att mellanstatliga 

konflikter och internationellt försämrade relationer fick större påverkan på 

VOKS och sällskapen i de olika länderna. I den teoretiska litteraturen om 

offentlig diplomati anses ett längre tidsperspektiv lättare kunna upprätthållas 

om verksamheten inte har direkta kopplingar till regeringsmakten. Som 

Melissen påpekar bör inte den offentliga diplomatin ses som ett vanligt 

diplomatiskt utrikespolitiskt instrument, eftersom det är just statsmaktens 

frånvaro som skapar den offentliga diplomatins speciella och unika position. 

Är kopplingen till statsmakten för uppenbar riskerar alltså bilaterala och 

internationella konflikter att påverka förtroendet som den offentliga 

diplomatin har till uppgift att långsiktigt skapa. 

De svensk-sovjetiska sällskapens opolitiska hållning utåt och självbild 

som kulturambassadörer var troligen en bidragande orsak till att VOKS 

satsade just på dessa organisationer. När sovjetiska representanter 

diskuterade med ledande politiker i SKP om att bilda ett separat sällskap 

bestående av kommunister så fick detta inte stöd i Moskva. Detta torde ha 

berott på att den offentliga diplomatin bäst kommer till sin rätt när 

kopplingen till statsmakten inte är för uppenbar. Sovjetunionen kunde ju 

mycket väl ha valt att föra fram sin information genom SKP. Men då hade 

mycket av sällskapens speciella position utan officiella kopplingar till 

kommunistpartiet och Sovjetunionen gått förlorat. Gilboa menar att en 

anledning till varför statsmakter numera (och de senaste decennierna) hyr in 

olika Public Relation-firmor i områden och länder som man vill påverka är 

deras lokalkännedom. Sällskapen torde från ett sådant perspektiv ha haft 
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bättre lokalkännedom än de sovjetiska aktörerna. Dessutom torde 

medlemmarna i sällskapen haft störst kunskap om hur olika mål lättast skulle 

nås och kännedom om motståndarnas svagheter.
709

     

Rotihaug menar i sin undersökning att de sovjetiska representanterna 

inte hade tillräckliga kunskaper om det norska samhället för att kunna 

anpassa VOKS agerande gentemot sällskapen. Hon menar vidare att 

förhoppningarna i Moskva översteg vad som faktiskt var möjligt att 

genomföra i Norge.
710

 Ett liknande resultat har konstaterats i den här under-

sökningen. Sovjetunionen hade svårt att anpassa VOKS verksamhet till 

svenska politiska och samhälleliga förhållanden. Exempelvis stred de 

sovjetiska förslagen om att byta ut sällskapens ordförande mot den svenska 

föreningsdemokratiska traditionen. Förslaget om en omfattande kollektiv-

anslutning av fackföreningar var inte heller särskilt realistiskt. Det kan 

således se ut som att de olika sovjetiska informationskanalerna – i form av 

underrättelsetjänsten, ambassadens tjänstemän och Utrikesministeriets 

skandinaviska avdelning – inte lyckades förmedla adekvat information om 

det svenska samhällslivet vilket var en förutsättning för nå positiva resultat 

med den sovjetiska offentliga diplomatin.  

En alternativ tolkning är att informationen faktiskt förmedlades men 

att den av olika skäl inte nämnvärt påverkade VOKS och den sovjetiska 

ledningen när det gällde den offentliga diplomatins utformning gentemot 

Sverige.
711

 Till detta bidrog sannolikt efterkrigsförhållandena i Sovjet-

unionen, landets insatser i andra världskriget och den stärkta stormakts-

statusen.
712

 I konkreta sakfrågor, exempelvis möjligheten att kollektivansluta 

fackföreningar till sällskapen, torde också utvecklingen i Norge – där 

kollektivanslutning tillämpats – ha påverkat VOKS uppfattning om att göra 

detsamma i Sverige. Av än större betydelse torde den tradition haft inom 

vilken Sovjetunionen agerat genom Komintern och Kominform gentemot de 

nationella kommunistpartierna. Traditionen gick ut på att det var 

Sovjetunionen som dikterade villkoren i förhålland till de nationella 

kommunistpartierna. För svenskt vidkommande betydde detta att SKP i 
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egenskap av sektion i Komintern i stor utsträckning styrdes av de ledande 

politikerna i Moskva.
713

 Det är troligt att Sovjetunionen försökte styra 

sällskapen Sverige-Sovjetunionen på liknande sätt som man gjort med SKP 

under Komintern. Väl medvetna om sällskapens officiella position som 

opolitiska så var påbjuden försiktighet nödvändig. Men med sällskapens 

inofficiella nära samhörighet med SKP var steget inte långt till att följa 

gamla mönster. Både SKP och sällskapen analyserades troligen som en del i 

Sovjetunionens ”Nordenpolitik” och det antogs inte vara nödvändigt att 

agera på olika sätt gentemot sällskapen och SKP.  Det torde således ha varit 

ett ”naturligt” steg för Sovjetunionen att använda sin ledande roll inom den 

kommunistiska världen och gå via invanda informationskanaler för att få ut 

sitt budskap. Den här spårbundenheten framkom tydligast 1945–1950 då 

Sovjetunionen mer eller mindre krävde att sällskapen skulle agera enligt 

anvisningar. Exemplen är många på hur de sovjetiska representanterna 

försökte avsätta personer i sällskapen och att SKP och sällskapen vände sig 

till ambassaden för att få beslut bekräftade och godkända. På liknande sätt 

tog de sovjetiska representanterna ofta upp frågan med SKP om att få fler 

kommunister att gå in som medlemmar i sällskapen trots att SKP var 

skeptiskt och ansåg att ett sådant agerande skulle leda till att 

socialdemokratiska medlemmar lämnade sällskapen. På ett övergripande 

plan följer det här agerandet de förändringar som diskuterats ovan i fråga om 

bildandet och utvecklingen av Kominform.
714

  

När det stod klart att den här strategin inte fungerade i önskad 

utsträckning började den sovjetiska offentliga diplomatin att söka andra 

samarbetspartner och även minska den ideologiska framtoningen. VOKS 

blev alltså successivt medveten om att retoriken och strategierna som 

användes under andra hälften av 1940-talet inte hade den nödvändiga 

attraktionskraften för att i önskad utsträckning påverka utländska 

befolkningar. Som en del i den här utvecklingen minskade VOKS betydelse 

både generellt och i förhållandet till Sverige, där olika sovjetiska företrädare 

ville ”kringgå” VOKS och sällskapen Sverige-Sovjetunionen genom att 

försöka skapa mer direkta mellanstatliga kulturavtal. 

Den tidigare forskningen om sällskapen Sverige-Sovjetunionen och 

Förbundet Sverige-Sovjetunionen har formulerat sig vagt och relativt 

kortfattat om hur och i vilken omfattning VOKS och Sovjetunionen var 

inblandade i sällskapens verksamhet. Detsamma gäller SKP:s inblandning i 
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sällskapens verksamhet. I den här avhandlingen har jag visat hur de 

sovjetiska representanterna försökte styra sällskapens verksamhet, såväl 

långsiktigt strategiskt som kortsiktigt och i detaljfrågor. Detta gällde både 

utformningen av den dagliga kulturverksamheten och i mer renodlade 

organisatoriska frågor. Bildandet av ett nationellt förbund tillkom 

exempelvis på förslag från Moskva. På samma sätt stödde den sovjetiska 

ambassaden och VOKS sällskapen ekonomiskt. Beslutet om att i högre 

utsträckning än under de inledande åren efter andra världskriget engagera 

SKP i sällskapen kom också från Moskva. VOKS i Moskva önskade med 

hjälp av partiet utveckla sällskapen till en massorganisation.   

Historikern Aleksandr Rupasov har påpekat att ambassadens rapporter 

till Moskva inte innehöll några egentliga förvanskningar. I början av 

undersökningsperioden beskrevs förhållandena i Sverige konsekvent som 

negativa: den amerikanska propagandan ökade och förutsättningarna för 

sällskapen försämrades. Även under senare perioder blandades negativa och 

positiva beskrivningar av de svenska politiska förhållandena. Oavsett hur väl 

beskrivningarna stämde överens med verkligheten ska ambassadens önskan 

att bli tilldelad större ekonomiska medel tas i beaktande. Förfrågningar om 

ökat ekonomist stöd skickades kontinuerligt från ambassadören och VOKS 

representant i Sverige till VOKS och Utrikesministeriet i Moskva. Det hade 

sannolikt varit svårare att få gehör för sådana önskningar om deras rapporter 

och verklighetsbeskrivningar gett en ljus bild av sällskapens situation i 

Sverige. Samtidigt fick inte rapporterna vara alltför negativa. Samma 

mekanism låg troligen bakom att sällskapens medlemsantal kontinuerligt 

överdrevs då det indikerade att ambassadens och VOKS arbete i Sverige 

trots allt givit (ett visst) resultat trots dåliga yttre omständigheter och knappa 

ekonomiska resurser.  

Rotihaug menar att de sovjetiska delegationerna i stor utsträckning 

utgjordes av framstående kulturpersonligheter medan de norska 

delegationerna främst innehöll ledande personer från sällskapen. Delegation-

sutbytesverksamheten i Sverige följer samma linje. Från sovjetisk sida 

skickades under perioden 1945–1952 främst sovjetiska idrottare till Norge 

vilka rönte stor uppmärksamhet och popularitet. Historikern Kim 

Frederichsen menar att utformningen av delegationsresorna till Sovjet-

unionen från Danmark genom de dansk-sovjetiska sällskapen dikterades av 

den sovjetiska sidan. Enligt Frederichsen så berodde det här på att CK ville 

ha kontroll över vilka som blev inbjudna. De dansk-sovjetiska sällskapens 

önskningar om kulturutbyte accepterades av Sovjetunionen endast om dessa 
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överensstämde med den ursprungliga sovjetiska planeringen. Enligt 

Frederichsen berodde detta på de dansk-sovjetiska sällskapens underordnade 

position visavi Sovjetunionen och dess offentliga diplomati. De danska 

sällskapen hade inget reellt inflytande över besluten.
715

  

Både Frederichsens och Rotihaugs studier visar att Sovjetunionen 

bekostade delar av sällskapens verksamhet. Båda betonar dock att det är 

svårt att fastställa det ekonomiska stödets omfattning. Som framgått fick 

även de svensk-sovjetiska sällskapen ekonomiskt stöd av VOKS och 

Sovjetunionen. Den ekonomiska aspekten av sällskapens verksamhet var 

som vi sett en viktig fråga för den sovjetiska ambassaden. Trots det 

sovjetiska ekonomiska stödet till sällskapen var organisationens dåliga 

ekonomi en hämsko i utvecklingen av sällskapen och den sovjetiska 

offentliga diplomatin i Sverige.  

 

*  *  * 

 

Sällskapen Sverige-Sovjetunionen blev aldrig den massorganisation 

och inflytelserika kraft som man hoppades i Sovjetunionen. Det var som 

visats flera bakomliggande faktorer som orsakade det relativa misslyckandet. 

Utifrån statsvetaren Kearns tankar om mjuk makt kan misslyckandet 

förklaras med att den mjuka maktens effekt är störst mellan länder som 

liknar varandra politiskt och kulturellt.
716

 Det här gav alltså den sovjetiska 

mjuka makten ett underläge i arbetet gentemot Sverige jämfört med 

västmakterna. Utifrån ett sådant perspektiv blir också den förändring som 

skedde i början av 1950-talet mer förståelig, då den sovjetiska sidan började 

anpassa sig och sin verksamhet till politiska och kulturella förhållanden som 

rådde i Sverige och andra stater i väst. 

 

Epilog     

År 1985 firade Förbundet Sverige-Sovjetunionen 50 års jubileum och man 

gav ut en jubileumsskrift författad av Eva Palmær, dotter till den förste 

ordföranden i Stockholmssällskapet (Wilhelm Palmær). Eva Palmær hade 

varit med sedan starten 1935 och under decennier fungerat som sekreterare 

och ordförande. Hennes 50-åriga engagemang i Stockholmssällskapet/ 

förbundet bidrog säkerligen till att ge det en organisatorisk stadga. 
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Förbundets sovjetiska samarbetspartner var vid 1980-talets mitt som tidigare 

SSOD, och med samma ordförande sedan 1958, kemisten och nobel-

pristagaren Nikolaj Semjonov. Det var den vetenskapsman som kemisten 

Wilhelm Palmær samtalat med vid 1934 års Leningradkonferens, och som 

Eva Palmær (även hon kemist) tidigt lärt känna. Det 50-åriga samarbetet 

mellan Stockholmssällskapet/Förbundet Sverige-Sovjetunionen och VOKS 

hade inte enbart varit av organisatorisk ”affärsmässig” karaktär utan här 

fanns också långvariga personliga kopplingar, mellan Palmærs (far och 

dotter) och Semjonov.     

Vid 50-årsjubileét 1985 hade Förbundet Sverige-Sovjetunionen 

omkring 11 000 medlemmar fördelade på drygt 30 lokala sällskap. 

Verksamheten var tämligen omfattande och man beräknade 1984 ha haft en 

”publik” på omkring 60 000 personer.  

År 1991 upplöstes förbundet, sex år efter det högtidliga 50-årsjubileét. 

Det hade inget att göra med Sovjetunionens upplösning vid ungefär samma 

tidpunkt. Skälet var istället en ekonomisk skuld på 800 000 kronor som 

ledde till att förbundet försattes i konkurs. Bakgrunden var ett ekonomiskt 

bakslag 1987 då förbundet ansvarat för ett sovjetiskt cirkusbesök i Sverige 

med bas i Furuvik utanför Gävle. Publiken uteblev dock och skulderna 

uppgick som mest till 2,6 miljoner kronor. Vid konkursen 1991 hade 

förbundet 8 000 medlemmar.717  
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Summary 

The purpose of this dissertation is to describe and analyze how the Soviet 

Union attempted to win the sympathies of the Swedish population during the 

period 1945-1958 through the All-Union Society for Cultural Relations with 

Foreign Countries (VOKS) and the Sweden-Soviet Union Societies. The 

activities of VOKS in Moscow are dealt with in general terms, since its 

operations targeted many countries around the world. This includes the 

central Soviet decision-making apparatus’ general formulation of strategy 

and what means were to be used to win the sympathies of populations in 

other countries. Concerning the Soviet Union’s and VOKS’s work targeting 

Sweden, this dissertation examines the general strategies and means used in 

practice. This primarily includes VOKS’s work in relation to the Sweden-

Soviet Union Societies, but also other political and non-political 

organizations and actors in Sweden. 

The Cold War’s initial phase was the start of a period in which many 

countries more actively attempted to win the sympathies of populations in 

other countries. This dissertation links these activities with realism, a focus 

within the research field of international relations, and serves as an analytical 

framework. Realism focuses states on seeking their security in the 

international system. Security is considered achievable through strategies for 

using different means of force, in this case, diplomacy and its sub-

instruments in the form of soft power and public diplomacy. According to 

this view, soft power is the attractiveness of a country’s culture, politics and 

ideological ideals. Public diplomacy includes various actions, but this thesis 

focuses on the creation of organizations dedicated to popularizing the soft 

power’s resources; in other words, a country’s culture, politics and 

ideological ideals. 

VOKS was the key organization used in the Soviet Union’s public 

diplomacy efforts. VOKS was formed in 1925 with the aim of creating and 

fostering international cultural exchanges, disseminating information about 

the Soviet Union and expanding the country’s contact abroad. After World 

War II and the changes associated with the beginning of the Cold War, 

VOKS was given the task of trying to influence people in other countries 

and of promoting the Soviet soft power resources through public diplomacy. 

VOKS established contacts with the Swedish-Russian Society, which was 

founded in 1924 on the initiative of Moscow and Russian diplomatic 

representatives in Sweden. The Swedish-Russian Society was disbanded in 

the early 1930s, but many of its members later joined the Sweden-USSR 

Society, founded in 1935. Immediately after World War II, the Sweden-

USSR Society consisted of independent organizations bearing the same 

name in Gothenburg, Malmö, Gävle, Norrköping and Stockholm. The 

Stockholm-based organization had the greatest influence. 
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Previous research on how the Soviet Union and VOKS were involved in the 

activities of the Sweden-USSR societies has been vague and relatively 

limited. The same is true for the involvement of the Communist Party of 

Sweden (SKP) in the organization and operations of these societies. Neither 

has there been a detailed study of VOKS in terms of how various policy 

documents and decisions can be viewed from a security-strategy perspective. 

This means that the Soviet Union’s more general strategy is examined 

through the practical ‘application’ of soft power through public diplomacy. 

   

 

Strategy and VOKS 

Immediately after World War II, Soviet leaders hoped for continued 

cooperation with their Western allies. This did not eventuate. Instead, 

conflicts began between the two blocks. The Soviets observed increased 

American and British propaganda in a number of countries, which they 

perceived as targeting the Soviet Union. The Soviets attempted to develop 

strategies for countering this propaganda, leading to the creation of a 

functioning bureaucracy and policies for Soviet public diplomacy. The 

primary focus was on VOKS, which would serve as a central tool for Soviet 

public diplomacy with the mission of popularizing the country’s soft power 

resources. Based on the theoretical understanding of the context, Soviet 

actions were a form of security policy. A foreign population positively 

inclined toward the Soviet Union was assumed to increase the Soviet 

Union’s influence abroad and help protect it from criticism. It would also 

help leaders in other countries resist pressure from Western powers. VOKS 

was seen by the Soviets as a tool for countering American and British 

propaganda.  

Soviet leaders seem to have been surprised by the heightened level of 

ideological conflict. The Soviet response to British and American 

propaganda was not based on a thorough or well-planned strategy and the 

Soviet Union used available resources and organizations to respond to it. 

The defensive and improvised response by the Soviet Union is an example 

of reactive behaviour in public diplomacy when one side has an edge in soft 

power. Reactive behaviour is a way of addressing another state (or states) 

setting the agenda. During the second half of the 1940s, it can be said that 

public diplomacy was adapted to US and UK activities. Based on these 

circumstances, the Central Committee’s (CC) criticism of an overly 

defensive Soviet public diplomacy is understandable. Instead of a strategy 

aimed at pointing out the weaknesses in American and British societies, the 

country should have taken an offensive approach in emphasizing the equal 

value of people and the importance of not exploiting people economically. 

The reactive element also meant that the Soviet Union was not developing a 
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more comprehensive and long-term propaganda strategy. VOKS’s primary 

task was to respond to and criticize US and UK anti-Soviet propaganda.  

The Soviet Union’s actions at this time should be viewed in the light of anti-

cosmopolitanism, which was primarily intended to educate Soviet citizens 

ideologically. This ideology was considered to have been neglected during 

the war, but would now be ‘re-established’ and given a more central position 

in Soviet society. The campaign was officially directed against anti-Soviet 

tendencies in art and science, with a focus on ideology. As international 

tension increased, it gradually expanded to include criticism of capitalist 

countries – mainly the United States and its ideology. The patriotism 

included in the campaign was a combination of 1930s nationalism and 

Soviet socialism. Previous Soviet propaganda had focused on ‘us and them’, 

with the ‘us’ being the international proletariat. Immediately after the war 

and its various alliances, the Soviets found it difficult to directly identify a 

‘them’. As the Cold War developed, Stalin saw an opportunity to find a new 

enemy to unite the Soviet people, namely the United States and imperialism. 

Heightened international tensions were convenient to Stalin’s ambition to 

strengthen national patriotism.  

The Soviet Union’s public diplomacy shifted around 1950. 

Throughout the 1950s, the primary focus of diplomacy was to highlight the 

country’s ambitions for spreading peace (and how these could be linked to 

its actions during World War II). The culture’s politico-ideological aspects 

were not as explicitly emphasized. The previously harsh condemnation of 

the US was toned down, while Soviet culture was used more thoughtfully 

and aggressively than before. This is connected with what became known as 

the ‘culture offensive’. My study shows that this offensive intensified after 

1953, but that tendencies in this direction already existed in the early 1950s. 

This change of focus was implemented gradually, so that the cultural 

offensive would not be seen as merely a result of Stalin’s death and the 

political changes that followed. VOKS’s reorganization in the early 1950s 

was likely more significant. This led not only to an increased focus on 

delegation exchanges, but also to more country-specific activities. 

Previously, VOKS focused its activities on communist partners abroad. Now 

it sought out partners from outside organizations associated with national 

communist parties. This strategy aimed to optimally convey the message and 

to popularize the Soviet Union while placing less importance on which 

organization this occurred through. This also led to a decline in VOKS’s 

importance. The Soviets now prioritized cultural exchanges by establishing 

intergovernmental agreements. This meant that VOKS, more so than 

previously, began implementing existing agreements. This change helps 

explains why VOKS came to be considered obsolete and the 1957 decision 

to replace it with the Union of Soviet Societies for Friendship and Cultural 

Contacts (SSOD). 
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After World War II, VOKS was placed under the Foreign Office/Ministry of 

Foreign Affairs, while the Department of Agitation and Propaganda at the 

Communist Party’s Central Committee was responsible for the content of 

propaganda operations. This shared responsibility for VOKS began during 

the inter-war period and continued through the period studied. From 1945 to 

1957, VOKS’s mainstays within the Soviet bureaucracy were the Foreign 

Ministry and Vyacheslav Molotov, while the various CC departments shifted 

between the Foreign Policy Commission, the Department of Contacts with 

Foreign Communist Parties and the State Committee for Cultural Relations 

with Foreign Countries at the Council of Ministers. My findings correspond 

with the research on pre-1945 VOKS, which shows that VOKS was a 

collaborative project with broad political support. In my opinion, VOKS 

during the period 1945-1958 can also be viewed as a collaborative project 

between the state and the party and as a manifestation of the continuation of 

the conditions that existed during the decades between the world wars. 

 

 

VOKS and the Sweden-USSR Societies 

Relatively soon after World War II, Soviet officials and leaders realized that 

Sweden’s non-alignment, which was intended to maintain neutrality during 

war, needed support from the Soviet Union. Despite major efforts to remain 

uncommitted to either side, Sweden’s neutrality policy was still biased 

towards Western powers. Soviet leadership was critical of this and, 

naturally, other Swedish overtures to the West. To address this issue, it was 

deemed necessary to increase the Soviet Union’s popularity with the 

Swedish public. A Swedish public sympathetic to the Soviet Union would 

help Swedish leaders maintain the country’s non-aligned position. Soviet 

public diplomacy was thus initiated, aimed at ensuring Sweden’s continued 

non-alignment. The Soviet Union, through VOKS, used the Sweden-USSR 

Society to popularize the country among the Swedish public. It was felt that 

American and British activities, along with the domestic political campaign 

against communists, contributed to general anti-Soviet sentiments in 

Sweden. When the time came for the societies to be used as a balance 

against American and British propaganda, it was discovered that they had 

both organizational and operational deficiencies. They were not able to 

independently develop their organization and activities as the Soviets would 

have liked. As a result, beginning in 1948, VOKS took increasingly greater 

control over the societies’ activities, which were reviewed and approved by 

the Soviet Embassy in Stockholm and VOKS in Moscow. To develop these 

societies, VOKS increased its efforts to influence the Communist Party of 

Sweden (SKP) to take part in the societies’ activities. At the suggestion of 

VOKS in Moscow, the local Sweden-USSR societies formed a national 

organization in the autumn of 1950 called the Sweden-Soviet Union 
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Federation. During the early years of the 1950s the federation grew to 37 

groups and the Soviet embassy and VOKS began supporting the societies 

financially. Membership increased only marginally, and remained at around 

7,000 during the 1950s. During the period 1948-1952 it became increasingly 

clear that the societies would be used as a Soviet political tool. Their official 

purpose was to promote cultural exchange and provide information about the 

Soviet Union. At the same time, VOKS criticized the societies and their 

leaders for not sufficiently supporting the Soviet Union’s political positions.  

In conjunction with the formation of the federation, VOKS and the Soviet 

Embassy felt that the work being done by the societies was developing well. 

For this reason, it was now felt to be appropriate to focus on and develop 

exchanges of delegations. Soviet representatives in Sweden had noted the 

propaganda benefits of delegation trips as early as the initial years following 

World War II. Moscow was more hesitant, feeling that the societies’ small 

memberships minimized the propaganda benefits. During the 1950s, all the 

involved parties were in favour of delegation exchanges, which were 

believed to help disseminate information about the Soviet Union. Initially, 

the delegation exchanges were mainly designed to increase awareness about 

the Soviet Union in Sweden. During the latter part of the 1950s this attitude 

began to change, and they became equally a way to gain information about 

Swedish science and culture. 

After 1953, VOKS’s interest intensified in implementing and 

developing cultural collaborations with other actors in addition to the 

societies. During the early 1950s, VOKS made some attempts to do so by 

targeting Swedish people’s parks. By the mid-1950s VOKS had initiated 

cooperation with the Workers’ Educational Association (ABF), which it 

viewed as being similar to itself, and which could be used to disseminate 

information about the Soviet Union. None of VOKS’s invitations to 

cooperate succeeded in increasing membership in the societies. They did, 

however, lay the groundwork for more formalized cooperation in the coming 

decades. Near the end of VOKS’s existence, representatives from the Soviet 

Embassy and VOKS tried to establish an intergovernmental cultural 

agreement with Sweden. The justification was that cultural exchanges had 

increased so much that existing organizations were unable to meet the 

demand among the Swedish public for delegation exchanges, primarily. 

However, no such agreement was ever signed. The Soviet Union continued 

to channel most of its public diplomacy toward Sweden through the 

societies. 

Other country-specific research about VOKS and the Soviet Union’s 

cultural exchanges has revealed clear differences between various periods as 

a result of changing bilateral relations. These shifts have not been seen to the 

same extent in VOKS’s efforts towards Sweden and the Sweden-Soviet 

Union societies. Generally, VOKS’s relationship with the societies in 
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Sweden appears to have been relatively stable and based on a long-term, 

formulated goal. One reason for this may have been Sweden’s position not 

to negotiate intergovernmental official cultural agreements with other 

countries. More active governmental involvement led to international 

conflicts and deteriorating international relations having a greater impact on 

VOKS and the societies in the various countries. This agrees with the 

academic literature on public diplomacy, in the sense that the more distant 

the activity is from the government, the longer the time horizon that can be 

maintained. Public diplomacy should, therefore, not be seen as a normal 

instrument of diplomatic foreign policy, since its distance from the 

government is precisely what gives it its special and unique position. If the 

connection to the government is too obvious, bilateral and international 

conflicts risk affecting the confidence that public diplomacy is intended to 

create in the long-term. 

VOKS and the Soviet Union had difficulty adapting to Swedish 

conditions. Proposals to replace the leadership of the societies, collectively 

affiliate unions to the societies and increase SKP’s involvement in them 

suggest that knowledge about Swedish society was either lacking or ignored. 

This was particularly evident initially, when VOKS’s activities and 

instructions and suggestions to the societies were largely reactive. The 

reason why VOKS did not try to adapt its approach is probably connected 

with the Soviet tradition of interacting with the communist parties through 

Comintern and Cominform. This tradition was based on the Soviet Union 

dictating what was to be done. For Sweden, this meant that SKP, as a section 

of the Comintern, was largely ruled by the leading politicians in Moscow. It 

is likely that the Soviet Union attempted to manage the Sweden-Soviet 

Union societies in a way similar to the way they managed SKP under 

Comintern. Well aware that the societies were officially non-partisan, 

caution was required. However, the unofficial close link the societies had 

with SKP made it easy to fall back into old patterns of behaviour. This made 

it natural for the Soviet Union to use its leading role in the Communist world 

and to use its regular information channels to disseminate its message. When 

it became clear that this strategy was not working to the desired extent, 

Soviet public diplomacy began to seek out other partners and to tone down 

the ideological aspects. The Soviet Union seems to have gradually become 

aware that the rhetoric and the strategies used during the second half of the 

1940s were not attractive enough to achieve the desired influence on foreign 

audiences. As part of this development, Soviet representatives attempted to 

circumvent the Sweden-Soviet societies by trying to directly establish 

intergovernmental cultural agreements. 
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